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সত্য-প্রতিষ্ঠ। প্রাণ প্রতিষ্ঠা ৪ যঙ্জ-চৈতন্য। 

শ্রীতারাঝাগরস্রজচাযু; রু্ৃক। 

তৃতীয় সক্করণ 

4৯৯১৫ বত 

চুরব্গৃষ্ব স্ত্রক্ষিত ] ফেল এরি ঠাকা। 



০) 
দৃত্বাধিকারী ও প্রকাশক 

জীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
উপনিবৎ-রহুন্ত কার্য্যালয় 

গুরু-মন্দির, 

হাওড়া । 

প্রিন্টার_প্রথিতজনাখ বনু 
ইত্ডয়ান্ প্রেস,ল্ি- 

৯৩-এ, ধর্মতল। দীট, কিক 



সর যতি নাক ও সোল পঞ্কা খতঙে দেখান । 

দর্ীম চা স্াতিকায়া তং সত পরম নিধাদ 

রবিমধ্যে স্িতঃ সোঈদ মোমমধো স্ৃতাশনঃ । 
.চজোমধো দ্বিতংগত এ হমধ্যে স্থিতোভচ্যুতঃ | 
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,্ীগুরবে | 

ফমোনিমগ্রে ভুবনে বিদিত্বা 

'সিথ্যাভিভৃতন্ মনজ!ন কৃপালুঃ। 
যো দেবদেবঃ কুপয়। দেশ 

সভ।প্রতিষ্ঠাং তমহং প্রপছ্থে ॥ 

উপাসনং পৃজনমধ্বরাদিকং 
মাচারমাত্রীবসিতং যদাইভবং। 

তদ। গুরুর্ষো জগতাং সমাদিশং 

প্রানপ্রতিষ্ঠাং তমহং প্রপন্চে ॥ 

তন্ত্রপ্রোক্তং ম+চতন্সম্র্যং 
কালার যস্ত কারুণ্য-লেশাৎ। 

্ আবিততিং-তস্য পাদারবিন্দে 
চল  $জীমদৃণ্ডরোলীয়াভাং মানসং মে।। 

সমদ্ধ ত্যাজ্ঞানতো। ত্রদ্ষ-বিষু 
কুদপ্রস্থীন্ তেদুমার্গাংস্চ তেষাম্। 
স্বয়ং দৃ্ট] দর্শয়েদ্যযাইপরেত্যঃ 

কুপাবস্তং সদ্গুরুংতং নমামঃ | 



৫,০টিজ্গজ্বাহ তেলাহুল্যজ্গন্না ভঞ্পভঞ্তত্ 



দীনা ক্ষুত্রা ছইইলে? করুণা করিয়া তোমার 

সমস্ত যজ্ঞের ভার দিয়। ও মা বলিয়া যাহাকে 

গৌরবাছিত করিয়াছ, হাতার তক্কিহীন প্রণামটুকু 

গ্রহণ স্কুর। তোমার পদেশ-বাণী তোমাকেই 

সকলে মিলিয়া উত্স ক্ণাম। 

উীচরণা শ্রিতা সেবিকা স্ৃভাষিণী-_- 



কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের ভূতপূর্ব 
অধ্যাপক ৬শশাহ্বমোহন সেন বি এল,'বিদ্যাডৃষণ, 

কবিভাম্বর মহাশয় তত্প্রণীত “বাণী-মন্দির” 
নামীয় গ্রন্থে "্ঝতস্তরা” সম্মন্ধে 

লিখিয়াছেন,- 

বর্তমান প্রসঙ্গের মুদ্রণ-ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময় 

একটা অপূর্ব গ্রস্থের দিকেই ঘটনাক্রমে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল,-- 
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দেবশন্্মীর “খতস্তরাঃ। লেখক মহাশয়ের 
সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু গ্রস্থপাঠে নে 

হইল, প্রাচীন 'আর্ষবিদ্া' এখনো এতদ্দেশে * 'রদায়ক্রে 
অঙ্ষু্ আছে। ভারতীয় “মীঠিক বিষ্তা" বিষয়ে উহা বঈগভাষায় 
শ্রেষ্ট গ্রস্থ। যতদুর ভাষায় আসে, লেখক তাহা তন্থুপম.ভাবে 
বলিয়া গিয়াছেন। আগ্রে 'বেদান্তদর্শন্ণ এবং শ্রীমতী বেশান্তের 
41001৮ [0 গ্স্থটী পাঠ করিয়া তত -গ্বহণ 
করিলেই জিজ্ঞাস পাঠক উপকৃতে. হষ্রতে .পারেন। যর্দও 
র্থটা কার্ধ্যকর্ ভাবে বুঝিতে হলেও অনেক সো হিশেষ যর 
শিক্ষকের প্রয়োজন হুইবে। _ বামী-মন্দির, ৩৮২. পুষ্ট । 



আমার বক্তব্য 

. যখন থেকে তোদের সত্যপ্রতিষ্ঠার কথা বল্তে আরম্ত 
করেছি, তখন থেকে আজ পধ্যন্ত যা তোরা শুনেছিস্, শিখেছিম্ 

ও উপলব্ধি করবার স্বল্প-বিস্তর চেষ্ট! করেছিস্বা আমি তোদের 

পাখী-পড়ান ক'রে ১৪১৫ বৎসর ধরে বলে আস্ছি, সেগুলি 

যে পুজ্যপাদ অত্যত্রষ্টা খষিদিগের অমুতবাণীরই প্রতিধ্বনি, 
কপোল-কল্লিত কথা” নয়, অন্ততঃ এইটুকু তোরা বুঝতে 
পেরেছিস্ বলে আমার আনন্দ হয়। তোরা জানিস্, 

আমি শাস্ত্র পড়ে কোন কথা বলিনি। যা দেখি, তাই বলি, 
আর তোর! প্রারই সেই সবগুলি শাস্ত্র-কথিত ঝুলে বুঝতে 

পারিস ।' সাধনা যে বই পড়ে হয়ে উঠে না) এটা আমি 
তোদের বলেছি। মাটিতে সাতার শিখে জলে নামতে হয় না, 
গলে নেমে সাঁতার শিখতে হয়; তবে উপদেশ যে সাহায্যকারী 

নয়, এ-কথ] কখনও বলতে চাই না, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এটা 
ভুল্লেও চলে না যে, গুরু-মুখ হইতে লব্ধ উপদেশই প্রকৃত 
ীবন্জ সংশয়শন্য ও পত্বর 'সদ্ধিপ্রদ হয়; কেন,না গুরু ত্রষ্টা ও 

মন্ত্রচৈতন্যঈয়। যাক, তোদের আমি যতটা পারলুম,” লিপিবদ্ধ 
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ক'রে: দিলাম; এখন প্রকাশের হইচ্ছা হয় কর। জগতে "টা 
প্রত্যক্ষ মহাসত্য“আলোক অশাধারবৎ রয়েছে--ভগবান্ ও মৃত্যু 

যারা প্রথমটিকে না দেখে, তারা শেষেরটি পায়, আর এই 

ছুইয়ের ডাক কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। গুরুরূপে 
ভগবান্ই ডাকেন, সুতরাং তারই ডাক ঝলে তোরা গুরু-মুখে 

তার ডাকের সাড়৷ দিতে এগিয়ে আয় । 

আমি এই সত্যপ্রতিষ্ঠার উপক্রমণিকান্বরূপ সিরকা % 
লিখতে আদেশ দিয়াছিলাম এবং কি লিখতে হবে, তাও ব'লে 

দিয়েছিলাম ; “পণ্ডিত” সেটা বেশ. লিখেছে আর “সত্য প্রতিষ্ঠা” 

নামে ল্ধী উপদেশের কতকটা মর্্মও প্রকাশ ক'রেছে। এখন 

নিজে সবটা লিপিবদ্ধ ক'রে দিলুম। ও ,ছুম্থানা আগে পড়ে 
এটা পড়া ভাল । শুধু রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে কা'কেও বল! হয় নাই। 
পরে বল্বার ইচ্ছা! আছে। “সাধন-সমর” নামে চত্ডীর ব্যাখ্যাও 

সে আমার উপদেশ ও গীতার ব্যাখ্যার অনুসরণে লিখেছে; 
যদিও স্থলে স্থলে একটু ভাববিপধ্যয় তাতে রয়েছে ব'লে মনে 
হয় ও রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে, প্রায় বিশেষ কিছু বল! হয়নি-২-হবার 

কথা ্ য়। অনেকে মনে করে, চণ্তীখানা আমারই লেখ! ; সেই 

জন্যও এটী বলে রাখলুম। “সাধন-সর্মরঠ পুতোপম ত্রীমান্ 

শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ 6মাদরের নাম “পণ্ডিত”) তারই 'লেখা। 
যাঁক্, এবার কাজের কথ! বলি। 

সত্য:্রতিষ্ঠী সম্বন্ধে আমার ধথার স্থুল তীতিপর্য্য,** অবাধ 
পরমাত্মদর্শনের প্রতিষ্তা। জ্ঞানস্বরূর্পও জ্ঞানশক্তিসম্পক্ন 



না 

চি 

'পরমাত্মা যুগপৎ সর্ববলিঙ্গাতীত এবং উভয়লিজ, সর্র্ববিপরীতের, 
সমৃন্বয় তাতে ; যুক্তিতে ছা বলা বা উপলব্ধি করাযায় না। 
আলোক আধুরবৎ বিপরীত হ'লেও জ্ঞান অজ্ঞান বা চেতন 
অচেতন, সমস্তই জ্ঞানময়ের সত্য জ্ঞানশক্তিবিলাস, সু রাং চক্ষে, 

,কর্পে, মনে প্রাণে, সর্ববতঃ আত্মাকেই দেখিতেছি, এই চেতনধার 
ফুটিয়ে তুল্তে হ'বে, কোন কিছু বাদ দিতে গেলে," মিথ্য। 
বল্তে গেলে, দ্বিতীয় বল্তে গেলে অল্পবিস্তর বাধ হয় ৰা 

অনাত্মদর্শন,হয়। তাই মিথ্যারূপে প্রতীত যাহ! কিছু, তাহাও 
উপনিষদের আদেশ অনুসারে 'সত্য-জ্ঞানে দর্শন করতে হবে। 
এই.কথা অনুসরে সাধনতত্ব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে “ক্রহ্মগ্রন্থি”, 
“বিষুগ্রন্থি” ও “রুদ্রগ্রস্থি” নামীয় বিভাগগুলি ধরে অনুভূতি- 
ক্ষেত্র বিশ্লেষণ ক'রে তোদের আমি পাখী-পড়ান করেছি ও 
যত দূর পেরেছি, লিখে দিয়েছি । সত্য-প্রতিষ্ঠা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা” 
ন্ত্রচেতন্ত-_এগুলি বস্ততই অভিনব, অপূর্বব গুরুপ্রনত্ত 
আলোক্। তোরা সে আলোক লাভ কর ও অপরকে দান 

কর,_-গ্রহণ ও দানই ব্রাঙ্ষণের ধন্ম। 

তুষ্ট সত্যপ্রতিষ্ঠার অন্য অন্তরায়। তুষ্টির দ্রিকে চোক 
রাবি; ০ তুষ্টি এসে 'ঈুড়ীলে, সবলে তাঁকে ভেদ ক'রে চলতে 
থাকাঁব ; জান্বি, পেতে হবে অনেক । আর একটা মস্ত 

আশঙ্কা, সত্যপ্রতিষ্ঠায় একটু আস্ীসর হ'লে তখন অস্তবৃত্তিগুলি 
এত সজীব- “ও সতেজ০হ,য়ে ওঠৈ যে, কোন কিছু একটা ফুটে 
উঠলে তাকে থামান দুফর। *সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের প্রাণে যা 
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চ্ট্বে, তা সত্য নু! হ'য়ে মে ঘার নারে! এই' জন্যে ঈন্দ 

বৃত্তিগুলার দিকে যথাশক্তি পেছন ফিরে দাড়াবি। 

আর “উপলক্ষ্যের আদর” ও “গুরুবোধ” গ্রই দুগ্টা সব 

চেয়ে বেশী ক'রে নিজের! করবি ও শিষাদের শিলা দিবি 
অনেকেরই দেখতে পাই, সময়ে সময়ে এমন জ্ভানমোহ একটা! 

আসে, যেটামিথ্যাবাদের দিকেই মানুষকে টেনে নিয়ে যাঁয়। 

যেমনই তোরা শুশিস্্, একমাত্র তিনিই আছেন-_তিনি পরমাত্বা, 

তিনিই পরমগুরু, তিনিই সব,অমনিই তোর দিব্য ব্রন্ধজ্ঞ হ'য়ে 

“উপলক্ষ্্যের আদর” একেবারে উড্ভিয়ে দিসৃ, দেবতা” দেবশক্তি, 

এ সব মানতে ঢাস না। আবার ওরই আর একট! শংখা হয়__ 

তিনি যা করেন, তাই হয়, সে ত আর কেউ বদলাতে পারে 

না_চেষ্টাদি সুতরাং পণুশ্রম ; যে দিন হবার ঠিক হবে, এই 
ভাবে তোরা উপলক্ষ্যকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিস্। ওরে, 
যত দিন যথার্থ আত্মাধিকার না পাঁস, যত দিন বিষয়াদির উপর 
তোদের কর্তৃত্ব না আসে, তত দিন তোদের চোখে জিনিষের 
অপেক্ষা “উপলক্ষ্যেরই» দর বেশী । তিনিই একমাত্র গুরু, এ 

কথাও সত্য এবং তার ইচ্ছায় যা হবার, সব ঠিক্ হ'য়ে আছে 

ও হবে, এ কথাও ভুল না। কিন্তু সেই তিনিকে ' তোর এখন 
পাওয়া হয়নি। «সেই জন্য যতক্ষণ ফুলের গন্ধ পেয়ে ভগবানের 

গন্ধ বলে সত্য সত্য তাকে উপলব্ধি করতে না পারিস, তৃতক্ষণ 

ফুলের ফেদন তোর কাছে আদর, তেমনই করে যিনি জ্ঞানদাতা 

নুনু গুরু হয়ে তোকে জ্ঞান দেবেন, জ্ঞান দানের উপলক্ষ" 



| ৫ | 

স্ব্নূপ সেই পুরুষে সত্য গুরুবোধ .ফ.টিয়ে রাখতে, বিন্দমার 
অবহেলা করবি না ও ৩কহ নাকরে, সেই দিকে চোখ রাখিবি। 
দেখ, না হ'লে ত স্বচ্ছন্দে বল্তে পারিস্,। “তোর জন্ম ও 

জগদ্র্শনের একমাত্র কারণ ভগবান্; পিতা মাতা উপলক্ষ্য- 

মাত্র, তাঁদের আর মধ্যাদা কি ?” নিজ গুরু, দেবতা ব৷ দেবশক্তি, 

নিজ প্রচেষ্টা, বাহ পুজাদিরূপ ব্যবহার, এ সবকেজ্ঞানের মোহে 
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর! যেন বিন্দুমাত্র না হয়। প্রতীকে সত্যবোধ 
না ফোটাতে পারলে কখনও সত্যক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারবি না_ 
পাঁরবি ন'। মুত্তিপূজা সম্বন্ধেও তাই বুঝিবি-_মুত্তি উপাসনা 

সম্বন্ধেও ওই একই কথা। উপলক্ষ্যকে মধু অভাবে গুড়, গুড় 
অভাবে ইক্ষুদণ্ড ও ক্রমে ইক্ষুদণ্ড অভাবে দণ্ড দিতে তথাকথিত 
্রহ্মবাঁদীদের প্রায়ই দেখতে পাই। শ্রুতির “পদেনানুবিন্দেত” 
কথাটি ভুলিস্ না। 

সর্ববতৌভাবে অগোচর পরমীত্বাই সর্ববতৌভাবে গৌচরী- 

ভূত পরমেশ্বর । নিজের স্থুল সত্তার মত সত্যবোধ যতক্ষণ 
না তার সম্বন্ধে লাভ করিস বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং অনেক 

বধেশী-__ততক্ষণ প্রতীকই তোর পরিত্রাতা, পথের সাথী, উদ্ধার- 

কর্তা-'দ্ফ্টোই তোর স্বৃত-সপ্তীবনী পথ্য-_মনুষ্যরূপী গুরুই তোর 
সব্বস্বের অধিকাঁরী-_-এ অচেতনরূপী বিশ্বই তোঁর চেতনাক্সার 

ভূমামন্দিরের আলোক । প্রত্যক্ষা মা এই “রূপেই প্রত্যক্গী- 

ভূতা। আমার গুরুরূপিণী মায়ের পাদপন্মে বসে যা লাভ: 

করেছি, তাই আমার উপনিষদ, তাই তোদের বলে দিলুম-। 
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« তার পাদপন্মে তোদের পূজা পৌঁছে দিতে না পারলে আমি 
গুরুবিত্বাপহারী হব। ও'কে প্রণাম কর- প্রণাম কর আমি, 

শুধু এইটুকুই তোদের কাছে আশা করি। গুরুতুল্ল্য চৈতন্যময় 

হওয়াই প্রকৃত গুরুর ঈপ্সিত দক্ষিণা। তোর! গুরুদক্ষিণা দিতে 
সমর্থ হ'স্-_মায়ের এই বরাশীষ তোর! লাভ কর। 

জরে নটি 
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সত্য-প্রতিষ্ঠা 
ভুল) 

নজ্জ্য 

সভ্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো। দেবযানঃ। 
যেনাক্রমন্ত্যষয়ে! হযাপ্তকামা ত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ 

জয়যুক্ত হয়-__বিজয়মগ্ডিত হয় সত্য । মিথ্যা কখনও বিজয়- 

শ্রীকে আলিঙ্গন করিতে পারে না_কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে, 

কি ব্যবহারিক জগতে । বিশেষতঃ আত্মার পথে, আত্মার মুখে 
অশ্্রসর হইতে হইলে সত্যের আলোকোজ্জল পথেই বিচরণ 

করিতে হইবে" সত্যের পাদক্ষেপে সত্যকামী হইয়া, সত্য- 
মণ্ডিত পথ অতিক্রম করিতে করিতেই সত্যের মুক্তমন্দিরে. 

পৌছান যাঁয়। যে"দিক্ দিয়া যাইলে মিথ্যার ছায়া প্রাণে 
ভ্টাগিবে না, ' মিথ্যার মাটিতে পাদক্ষেপ করিতে হইবে না, 
মিথ্যার দৃশ্য চক্ষে উদ্ভাসিত হইবে নাঃ মিথ্যার. অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 
চেতনার কৌন প্রান্তকে কলস্কিও করিবে না) মিথ্যা শব্দটা 

পধ্যন্ত সত্যের আলোকে সত্য হইয়। উঠিবে,, অথব/ মিথ্যাটা 
,বস্ততঃ মিথ্যা হইয়াই দীড়াইবে, সেই দিকেই সত্যের ভূমা 



২ খতস্তর। 

ঃমান্দর প্রাঁতা্ঠিত। বন্দর মিথ্যার আভাস যন্ধি শ্রাণে স্কাগে 

'বা জাগিবার অবসর পায়, তবে বুঝিতে হইবে, সত্য হইতে জেই 
পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছি। 

কিসের অবসাদ ? কিসের মন্মরভেদী হাহাঁকার? কিনুসর 

এ দীনতা-_এ করুণ লুষ্টন? কেন এ মোহ-ূচ্ছ1? কেন এ 
ভীতিকিভীষিক! ? কেন এ দৌর্ববল্য, এ আত্মদারিত্র্য। বিহীন 
মন, এ দীপ্তিহীন প্রাণ, এ প্রকৃতির দাসত্ব, এ সন্কীর্ণতা, এ 

ভূমিলু্ন 1 মিথ্যার- মিথ্যা জ্ঞানের-মিথ্যা বোধের, * মিথ্যা 
দর্শনের । 

তোমাদের সব মিথ্যা। তোমরা শিখিয়ুছ, জানিয়াছ, 

বুঝিয়/ছ-_এ জীবন মিথ্যা অনিত্য, এ অংসার মিথ্যা অনিত্য, 
এ দেহ মিথ্যা অনিত্য, এ ফুল ফল, চন্দ্র সুধ্য অগ্নি, এ স্ত্রীপুত্র 
(পিতা মাতা, এ বাহা জগৎঃ এ অস্তর্জগণ্ড সমস্ত--সমস্ত শুধু 

মিথ্যায় ভরা, মিথ্যা জীবনের মিথ্যা মরীচিকা। মরণের পট- 
পরিবর্তনে তোমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি জীবনের সীমারেখা দেখে ; 
জন্মে তোমাদের জীবন্ভনর আদি, মরণে শেষ। এইটুকু_-এই 

প্রত্যক্তাটুকু তোমাদের প্রাণের পরতে পরতে একটা ক্ষণ্তঙ্গু- 
রতার আতঙ্ক জাগ্রত করিয়া রাখে, আর ভগ্রপ্রধণ , পদার্থের 
মত অতি সাবধ্ননে, অতি সক্কোচে, অতি সতর্কে আগলীইয়। 

আগলাইয়া, হারাইয়। ফেলি ারাইয়৷ ফেলি কাঁরিয়া সভয় 
মোদ্েগেণচোরের মত পা টিপি টিপিয়া তোল্নরা' “যতক্ষণ 
ধরিয়া রাখিতে পারি রাখি, এই ভাবেই অন্তর ও বাহাবোধের 
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উষ্পজীব্/' ন্ষিয়গুলিকে, এমন কি,, আপনাকে পর্য্যন্ত ধরিয়া 

াখিবার চেষ্টা কর ৬ বোঝ এ সব রিথ্যা__সেইগুলিকে 

সত্যের মত ব্যবহার কর, অথচ বল মিথ্যা; আর তাহার উপর 

তোমাদের শিক্ষালাভ হয়-_-“ভাই সকল, এ সমস্ত মিথ্যা, এ 

মিথ্যা সংসারমোহ দূরে ফেলিয়া দাও, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দাও, 

এ স্বপ্ন _এ সংসারমোহ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর; পলায়ন কর 
এ মরীচিকার মোহভূমি হইতে-_মায়ার এ জ্বালাভূমি হইতে । 

'পলাইতে পার ব! না পার, কিন্তু মিধ্যায় যে সত্য সত্যই মগ্ন 

হইয়া আছ, এ বোধটা সে উপদেশে আরও পরিক্ফুট হইয়া উঠে, 
জ্বালা বদ্ধিত হয়, অন্ধকার আরও আঁরত করে, 

সংসধর বিষময় মিথ্যাময় হয়, নরক-জ্ঘালায় 

জ্বলিতে জলিতে ত্রাহি ত্রাহি রব কর, অথচ কি ধরিয়া উঠিবে, 

পলাইবে, কিসে ভর দিয়া, দণ্ডায়মান হইবে, তেমন সত্যের রজ্ডু, 

সত্যের দণ্ড তোমাদের করতলগত নহে। দুরে-__দুরে সে দণ্ড, 
অদৃশ্য, অগ্রাহা, অরূপ, অশব, অবাজ্ঞানসগোচর,-পালাহলে 

তবে তাহাকে পাওয়া যায়, অন্ধকার দূর করিলে তবে সেঁ 
আলোক দীপ্তি পাঁয় ! বলিহারি শিক্ষা ! 

» "অন্ত শিক্ষাও আছে তোমাদের--“ত্রাহি ত্রাহি তাহাকে 

আহ্বান কর, তাহাকে সেবা কর, তিনি * সর্বননয়, এ অচেতন 
জগণ্, এ সব অচেতন তাহারই অঙ্গ, তাহাকে 

িসিনিনিনান ভালবাস ভক্তি কর, ভজনা কর এ অনিত্য 

ংমার হইতে উতরীর্ণ টার মিথ্যাময় জগ হইতে পরিত্রাণু 

মায়াবীদ। 
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প্রাইবে।” পুর্ব্বশিক্ষা তবু বলিয়াছিল, এ জগত স্বপ্রময় মিঝ্জা। 
মরীচিকাবৎ অস্তিত্বহীন শুধু ভ্রম। পরশিক্ষা আরও জীবস্ত 
করিয়া, সতা করিয়া গীথিয়া দিল, অচেতনের এক নিত্য 

অস্তিত্ব, মিথ্যা স্প্রে আচ্ছন্ন করিবার এক সনাতন অনাস্থা 
আবরণ, আত্মার অঙ্গে অনাত্বের এক পারমাধিক সত্যের বিদ্য- 

মানত! । * ছিল আত্মা কুজ্মাটিকায় ঢাকা-_-আসিল তাহারই 

উপর ছুর্ভেছ্য পর্ববতপ্রাচীর । আর সত্য-বঞ্চিত তোমরা একের 

শিক্ষায় নিজে সত্য হইয়াও মিথ্যায় দৃষ্টিহীন হইলে-_অন্তের 
উপদেশে সত্যের অঙ্গ হইয়াও অচেতনের প্রা্টারে অবরুদ্ধ 
হইলে। 

মিথ্যা নহে । তুমি মিথ্যা নহ-__এ জগৎ মিথ্য। নহে, সত্য 

পরমাত্মার সত্য-শক্তির সত্যলীলা-_-নাম, রূপ ও কন্ম আবর্তন- 

য় আত্মবিলাস। তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে যেমন জল ভিন্ন কিছু নাই 
বল! যায়, কিন্তু তরঙ্গ মিথ্যা বল। যায় না-_তরঙ্গ যেমন জলেরই 

আবর্তন এবং সেই আবর্তনে যেমন জলেরই "নাম, রূপ ও 

,কম্মাত্মবক, বিশিষ্টতা দেখি, সে নাম, রূপ, কম্মম সত্য বলি, 

' পদার্থরীপেই হউক, নামরূপ কম্মরূপেই হউক, জলকেই পাই, 

দেখি, বোধ করি, এ জগৎ ঠিক তেমনই কোন মিথ্যা বা মিথ্যা 
সত্যমিশ্রিত ব্রক্মাবরণ “নয়__নামরূপাত্মক আত্মার বিশিষ্টতা, 
মাত্র চেতনাত্মার বিশিষ্টতা__আত্মাই। কোন আবরণ নাই-_ 

আত্মার কোন আনাত্মনামীয় অচেতনংন্ী পদার্থ, 'নাই-- 
আত্মারই নামরূপকর্ম্ম-বিশিষ্টতাময়, শ্বরূপ-মহিমবিলাস। শুধু, 
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আম্যা-__লীআ স্বপ্রীকাশ,, একাস্ত ভূমা, একাস্ত টা 

কান্ত মিথ্যাহীন, অচেতনহীন, প্রাণক্রিয়া ও বোধক্রিয়া-র 

মহিমবিকাশী, বৌধময়, বোধমুত্তি সত্য আত্মা। 

তবে এই যে জগতকে অচেতন বলিয়াই, মৃত্যুকে মৃত্যু 

বলিয়াই জন্মকে জন্ম বলিয়াই দেখি, বোধকরি-_-এই যে আমি 
স্র্খী, আমি ছঃখী, আমি আর্ত, পীড়িত, আমি মহন, আমি 
মনুষ্য, এইরূপ বোধে উজ্জীবিত হইয়! বিরাজ করি, ইহা কি 

মিথ্যা নয়? জীবত্বের বোধে নিমগ্ন হইয়া যতক্ষণ থাকিবে, 
ততক্ষণ তোমার পক্ষে ঈশ্বর-বোধের নামরূপকন্মাত্মক সতালীল। 

এইরূপেই প্রতিফলিত হইবে । জীববোধে যাহা বন্ধন, পীড়ন, 
অবিদ্যা, পরমাতআদর্শনণে তাহা লীলাবিলাস, সত্যের সত্যক্রীড়।। 

ইহাই সত্যশক্তির সত্যবিলাস। 

ইহাকে আংশিক সত্যদর্শন বলিতে পার-_-সত্যের অনৃতু- 

লীলা বলিতে পার। তোমার অনুভূতিতে উপচিত ত্বাব- 

সকলকে অবিষ্ভা ও'অনৃত আখ্যা ততক্ষণ দিতে পার, যতক্ষণ 

তুমি জান না, যিনি তোমার আত্মার আত্মা ত্রাহারই এ লীলা-_ 
তাহারই লীলা-বোধে তুমি প্রতিবোধিত হইয়া জীবআখ্যা লাভ" 
করিখ্াছ ৷, পরমাত্মার 'লীল! জীবাত্মায় বাধ্যতার আকার লইয়া 

উদ্্ধ হইতেছে এবং ইহা ততক্ষণই হয়,*্যতক্ষুণ লীলাময়ী চিৎ- 

শক্তির লাঁল। বলিয়া এ জগৎকে জীব চিনিয়া লইতে না! পারে। 

তোমার রোধে উদ্বুদ্ধ, চিীয়ীর লীলা ততক্ষণই ম্মত্র অবিষ্ভা, ' 
যতক্ষণ বিষ্ভারূপিণী চিন্মযীন্ুক ইহারই একমাত্র কারণ বলিয়া ন| 



৬ খতভ্ভর। 

দ্েখ--সাক্ষাৎ চিন্ময়ী বলিয়া যতক্ষণ অনাতুকে'ধ” ভা্গিতা 
ফেলিতে না পার। এ বিদ্যা, এ মহিম/, বন্তঃ সত্যের মহিম$ 
বা সত্যেরই স্বরূপ। তোমাতে-__অজ্ঞ তোমাতে এ বিদ্যাই 

অবিদ্াম্বরূপ, অনুতস্বরূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে; 
স্থতরাং এ অনৃত, এ অবিদ্ভা, তোমার এ জগদ্ব্বহার আংশিক 

সভা, নিথ্যা নহে, সতোরই সত্য-লীলা। তুমি সত্যদর্শী 
হইলে এ জগণ্ড ঘুচিয়া যাইবে না__-তবে আত্মার জগৎ দেখিবে, 

ঘুচিয়! যাইবে শুধু ইহার অনাত্বাবোধ, শুধু ইহার অধীনতার 
পাশ-মোহ। ইহাই মধামুক্তি বা জীবন্মুক্তি। এই অনাত্মবোধই 
অবিষ্া । জি 

তাই-_তাই খধিরা এই জগতের প্পরিণামশীল, চঞ্চল 

নামরূপকশ্মের ভঙ্গিমাটুকুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আবৃত করিবার জন্য 
বারবার বলিয়! গিয়াছেন। মধ্যের অনৃত আকারে উদ্ভাসিত 

সত্যের যে সতালীল!, তার আদিতে সতা এবং তার উদ্েশ্ঠের 

পরিসমাপ্তি সত্যলীলায় । এই অবিদ্ভার ' আছ্যন্ত ঈর্বরজ্ঞানে 

আচ্ছাদিত করিবার জন্য খষি উপদেশ দিয়াছেন । 

মুছিয়া ফেল মিথ্যা দর্শন, প্রাণ হইতে চিরদিনের জন্য 
নির্বাসিত কর ও মিথ্যা শব্দ । তোমার বাক্য সত্য, তোমার, 

মন সতা, তোমার প্রাণ সত্য, তোমার ব্যবহার সত্য, "এই 
দর্শন, এই বোধ, সত্যান্থশাসন" মানিয়া লইয়া সত্য হইয়া 
থাক। তোমার জ্ঞান-চক্ষুর মিথ্ঠী কজ্জল মুছিযা ফেল। 

«তোমার এ লীলার আনন্দ-মন্দিরকে অজ্ঞানের কারাগার বলিয়! 
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দেখ+ চিরদিনের জন্য লুপ্ত হউক। তুমি সত্যাদর্শী হও। " দেখ, 
এজ? সত্য আত্মার সত্য লীলারূপ বোধক্রিয়-_ মিথ্যা নহে। 

,এই সত্য-দর্শনই তোমায় সত্যের মন্দিরপ্রাঙজণে পৌঁছাইয়া 
দিবে। মিথ্যা জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ছায়! থাকিতে তোমার সত্য- 
দর্শন পূর্ণতা লাভ করিবে না, ইহা কখনও তুলিও না। 



সত্য-প্রতিষ্ঠ! 

সজ্জা ম্বিি? 

অস্তি ভাতি ইতি সং। এই অস্তিত্বের অভাববোধই, মৃত্য 
শবে অভিহিত হয়। মরণের বিভীষিকায় সমাচ্ছন্ন-চেতনা 

হইয়া শঙ্কিতচিত্তে জীব জগতে বিচরণ করে। জীব চারি ধারে 

দেখে শুধু মরণ, মরণ, মরণ! মরণের বোধই বুকের ভিতর সজীব 

হইয়! ফুটিয়া থাকে; আপনাকে হারাই হারাই, .এই ভাবে 
সর্ববদ| ভীত ত্রস্ত হইয়! থাকে ; রহিয়াছি__থাকিব, এ বোধের 
প্রকাশ জীবের থাকে না। তাই কাধ্যতঃ ভাবের সাধনা হয় 

না, অভাবেরই সাধনা হয়। আমার পারমার্থিক অস্তিত্বের 

কখনও বিলোপ হয় নাই, হইবে না__-এ বিশ্বের পারমার্থিক 

অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় নাই, হইবে না__অস্তিত্ব সনাতন 

শাশ্বত__অস্তিত্ব আছ্ন্তহীন__-অপলোপশৃচ্য-_ অস্তিত্ব ভাচ্যুত। 

অথবা! অস্তি বলিতে মাত্র ধাহার অস্তিত্ব বুঝায়, সেই চেতন- 

স্বরূপ ও চিংশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা শাশ্বত, অচ্যুত-_আছ্ন্তহীন। 
সত্যবোধের ভিত্তি এই অস্তিত্ববোধ । কিন্ত্ব আমি থাকিব, অথচ 

যদি সে থাকা আমার" কোধ না হয়, যদি আমার উপলব্ধি না 
হয় যে, আমি আছি, আমি যদি আমার অস্তিত্ব বোধ করিতে 

না পারি, (তমন অনুভূতি-হারা-_চেতনাহারা অস্তিত্ব কে চায়? 
,সে ত না থাকার মতন থাকা ; জীবের প্রাণ তাহা চাহে না। 



সত্য-প্রতিষ্ঠৰ ৯ 

জীব চাহে, আমি থাকিবু ও বুঝিব, উপলব্ধি করিব যে, আমি 
আছি। থাকা ও থাঝার জ্ঞান, এই দুইটাই জীবের নিত্য 
প্রার্থনা । ভাল, আমি থাকিব, আমি বুঝিব যে, আমি আছি; 

অথচ সে থাকাট। যদি কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তেমন থাক। 

কি আমি চাহি ? না__আমরা এমন থাক চাহি যে, থাকার 

অপলাপ হইবে না, সে থাকার জ্ঞান থাকিবে-__চেতনৰ থাকিবে, 
আর সে থাকাট। অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় হইবে; সেই থাকাই 

হইবে আমাদের প্রিয় । তবেই আমাদিগের অস্ভি) ভাতি, প্রিয়, 
এই বোধে উজ্জীবিত হওয়া হইবে। এই বোধের নামই 

সচ্চিদানন্দ রোধ । এই যে আনন্দময়, চিন্ময় সত্তাবোধ, ইহাই 
জীবের নিত্য শাশ্বত*প্রার্থনা_জীব ইহারই নিত্য উপাসক ; 
ইহাকে লাভ করিতেই জীব নিত্য আকাঙ্ক্ষা করে। বোধস্বরূপ 
পরমাত্মার এই সচ্চিদানন্দমুত্তি, বোধের এই পুর্ণীনন্দ মুস্তিই-_ 
কাঙ্গালের ঠাকুর-__মাতৃহীনের মা__বিপন্ন, ভবসমুদ্রমপ্জিত 

জীবের ত্রার্তা--তাত্ প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা । তুমি 

আত্মা, তুমি এ ব্রক্ষাণ্ডের মুক্তি পরিগ্রহণ করিয়া ,বিরাজিত 
রহিয়াছ--তুমি আমার আত্মা সচ্চিদানন্দময়। তুমি “যথার্থ ই 
,সচ্চিদাননুর্দ ; কেন না, তুমিই রহিয়াছ, তুমি জান যে, তুমিই 

রহিয়াছ, আর তোমার এ অস্তিত্ববোধের চাতি কখনও কোন 
নিমেষে হয় না। তুমি আননীময়- এত বৈচিত্র্যময় সাজিয়াও 
তোমার আনন্দের বিচ্যুতি হয় না। আপনাকে হারাইবার এত * 

খেলাতেও তুমি আত্মহারা হুও না, তাই তুমি আনন্দময় | 



১৩ খ্াতস্তত। 

, তোঁমার এ থাকার বিচ্যুতি হয়, না, তাই তুমি সতঃ। 

সচ্চিদানন্দময় বলিয়াই তোমায় সত্য নামে অভিহিত করি & 
সত্য শব্দের “স” অস্তিত্ববাচক, “ত” অনন্ত বৈচিত্রময়, সত্যমিথ্যাঁ 
নিত্যানিতা, মৃত্যু অমৃত, সর্ববিপরীত ভাবগ্রহণ-সমর্থ, মায়াময় 
চেতন বা বোধবাচক, আর সে সমস্ত চেতনবিলাসই আনন্দমুখে, 

আনন্দামুশাসনে, আনন্দউদ্দেশে, আনন্দেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণ! 

বলিয়া নিয়স্ত ত্ববাচক ওই “য” শব্দে আনন্দনিয়ন্তৃত্ব বুঝায়। 
তাই তুমি সত্য--তুমি আপনাকে সত্য বলিয়াই বোধ করণ 

সত্য তুমি-_“'স” সংজ্ঞা বা নামবাচক, “ত” ভূতি,,অন্ুভূতি, 
প্রকাশ ব! বূপবাচক আর এ বোধপ্রকাশ-__এ জগ্তরূপ পরি- 

গ্রহণ, কর্ম্মময়--যজ্ময় লীলা বলিয়া, প্রত্যক্ষ চাঞ্চল্য বলিয়া-_ 

গতি বলিয়া গতিবোধক “য” | নামরূপ কন্মময়-_সচ্চিদানন্দময় 
আত্মা-_-তাই তোমার নাম সত্য | এ বিশ্ব তোমার বোধক্রিয়। 

তুমি সত্য । “স৮-জন্ম, “ত”-্লয়। “য” নিয়ামকর্ত- 

জ্ঞাপক। এ বিশ্বের জন্মলয়ের নিয়ামক তুমি-__তাই তুমি সত্য, 

'বিশের পরম সত্য ।_তুর্বম সত্য । “স” শব্দাত্মক বাক্, “তি” 

"রূপ বাখৃত্তিআত্মক মন, আর “য” গতি বা প্রাণবোধক। তাই 
বাজ্কায়। মনোময়, প্রাণময় সত্য তুমি--তোমায় স্ত্য নামে, 

অভিহিত করি।, চিন্ধয় তোমার “অচেতন” নামীয় বোঁধই 
অচেতন জগদ্রূপে প্রতিভাত |: 

বাহিরে তুমি, নামরূপ কর্মময় জগৎ, বিভূত্িয়ম্পন্ন বা 

“সম্ভ,তি”ম্বরূপ জগত্রূগী সত্য- অন্তরে ভুমি বাজ্ধয়, মনোময়, 
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প্রাপময়, জগদ্মুভূতিসম্পন্ন, অসম্ত,তি, বা তনুভূতিময় সত্য।, 
শর্মতিতে তোমায় সম্ভতি বলা ইহাতে তুমি বোধ-সাহায্যে 

সম্যকরূপে জগন্ম্তি পরিগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া। আর অনু- 
, ভূতিকে বিনাশ বা অসম্ভ,তি বলা হইয়াছে-_অন্ভূতি হওয়াট! 
সম্যগভাবে হওয়া নয় বলিয়া। কিছু অনুভব করিলাম অর্থে 

আমার বোধ তদ্াকার হইয়া গেল। কিন্তু সেই হুওয়াটা 
বাহা বিষয়ের অনুসারেই হয়--যে রকম বাহা বিষয়ের সংস্পর্শে 

আসে, সেই রকমই হয় বলিয়া তাহাকে ভূতি বলে না, 
অনুভূতি বলে। বাহা বিষয় ভব, আর আমাদের বোধের 

তদাকার লওয়ার নাম অনুভব। “সম্ত,তিঞ্ বিনাশঞ্চ” বঙিয়া 

ঈশোপনিষৎ এই জগ হওয়া ও জগৎ অনুভব করাকেই 

উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও ভাষ্যকারদিগের চক্ষে এ অর্থটা 

ঠেকে নাই । বাহিরে ভূতি, অন্তরে অনুভূতি; বাহিরে 
সাঁজিয়াছ জগৎ, অন্তরে অনুভব করিতেছ জগৎ--ভূমি বিশ্বরূপ 
তুমি বিশ্ববোদ্ধী, তুমি স্থষ্টি করিয়াছ, তুমি অনুপ্রবেশ করিয়াছ, 
__হে চেতনা, হে চিন্ময়ী--এ সমস্ত অস্ত্র বাহা চেতনা! তুমিই 
সত্য। অনুভব করাই শ্রুতিতে অনুপ্রবেশ কর! বলা হইয়াছে । 
এ জগৎ স্টধু সত্যের যজ্ঞভূমি-_প্রাণপ্রকাশ- প্রাণের লীলা- 
সমুদ্র- চেতনবিলাস। 

_. তবেই কোথাও মিথ্যা নাই-__ন! না নাই-_একমাত্র তুমি, 
চেতনসত্ান্ধপে, নিত্য প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে » আমার চেতনার 

অস্তিত্বই তোমার অক্তিত্ব দেখাইয়া দিতেছে । একমাত্র, 
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সর্ববত্র প্রত্যক্ষ, সর্ধরূপে প্রত্যক্ষ আত্মা তুমিই বিচ্যামান। 
আমাদের সমস্ত অস্তিত্ই তোমারই জআস্তিত্ব। এ বিশ্বের জন্ম 
মৃত্যুর নিয়ন্ত! বিশ্বরূপী তুমিই । তূমি এ বিশ্ব-_-এ সমস্ত, এইরূপে 
তোমাকে দেখা, জানা ও তোমাতেই প্রবেশ করাই সতো প্রতি- 

চিত হওয়া বা সত্যপ্রতিষ্ঠী করা । এইরূপে তোমাকে জানিলেই 
অভাবের শিখ! নিভিয়া যায়, মরণের ভীতি ছুটিয়া যায়, অচি্- 
বোধের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, অনাত্মবোধ তিরোহিত হয় 
-প্রাণময়, জ্ঞানময়, আতাময় হইয়া যায়-_এ সমগ্র আকাশ, 

পাতাল, শশী, সূর্যা সমস্ত। তখন তোমাকেই দেখি, জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে_ তখন তোমাকেই দেখি মনে প্রাণে জ্ঞানে 

তোমাকে দেখি আমাতে, আমাকেই দেখি তোমাতে । আর এই 

রকম দেখিতে দেখিতে ত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প হইয়া তোমাকে 

আপনাতেই বা আপনাকে তোমাতেই ভোগ করিতে করিতে 

মিশিয়া যায়-__যত ব্যবধান, মিশিয়। যায় বোধের যত তরঙ্গ, 

যত সংস্া-পরিচিত বোধের আয়তন : সফল ভাঙ্গিয়া, সরল 

আয়তন মিলাইয়া যাইয়! একাযতন হইয়া যায়। যাহ! থাকে, 

তাহাই তোমার পরম ধাম, সতা-_-তখন কবোধেও থাকে 

অবাত্ধনসগোচর সত্য। 

সুতরাং বোধস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন সত্যই প্রত্যক্ষে ও 

অপ্রত্যক্ষে বিরাজিত। এই শ্ঞ্কান ধারণা করিলে তবেই 

তোমার অন্ুভূতিও সত্যময় হইবে-_-কোন মিথ্যাই *অনুভূতিতে 
চন্দ্রে কলঙ্কবৎ অবস্থান করিবে না এবং সেইরূপ সর্ধ্বাঙ্গীন 
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সত্যানুভূত্তিই' সত্যভূমিতে জীবকে উত্তোলন করিতে সম্থ 
তশত্বাই সত্য, তাহার এ জগদ.বিলাস সত্য এবং তাহাকে লাভ' 

ভি উপায়ম্বরূপ এই দর্শন সত্য। একমাত্র বোধ বা 

চেতনাই ধীহার স্বরূপ ও যিনি চিগুশক্তিসম্পন্ন_তিনিই সত্য। 
চেতন অচেতন বা আত্ম অনাত্মবরূপ বোধবৈচিত্র্-রচনাশক্তি- 
সম্পঙ্গ চেতন আত্মাই রহিয়াছেন_-তিনিই সত্য। সেই ভন্য 

সত্যই আত্মানাত্ম সমস্ত। সর্ববং খলু ইদং ব্রহ্ম। 
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৩ব্জ্যাচ্চহ ভভুদ্ি 

সর্ববন্তিত্বময়, বোধময়, প্রাণময় আত্মাই অন্তর ও ,বাহো 
রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার এ থাকার বিশেষ ফল পাইতে 
হইলে তিনি যে রহিয়াছেন, এইটা বোধ করিতে হইবে-- 
বোধ করিতে হইবে--তিনি রহিয়াছেন-__সর্ববত্র রহিয়াছেন। 
বোধ অন্ুসারেই আমরা ফল পাই। কিন্তু কোন কিছু একাস্ত 

সত্যরূপে বোধ কর! অনুশীলনসাপেক্ষ। বোধ করা মানেই জানা, 

দেখা, হওয়া । ভগবান্ও গীতাতে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,__ 
“জ্ঞাতুং দ্রষ্ট,ং প্রবেষ্ট,ম্।” আমি এক জন_ আমায় দেখিলে 
“আমার মায়ের বুকে পুত্রবোধ ফুটিয়া উঠে, ভ্রাতার বুকে ভাতৃ- 
বোধ উজ্জীবিত হয়, স্ত্রীর বুকে স্বামীবোধ জাগে, মিত্রের বুকে 

মিত্রবোধ ভাসে, আর যাহার যে রকমের বোধ ফোটে, সে 

সেই প্ররারেই আমার সহিত ব্যবহার করে। সাধুকে আমি 
ভক্তি করি__তাহাকে দেখিয়া আমার সাধুবোধ বিকাশ পায় 

বলিয়া চোরকে আমি ঘৃণা করি, তাহাকে দেগ্িয়া আমার 

চোরবোধ দীক্তিপার বলিয়া। একটা ভ্ত্রীলোককে দেখিয়া যূদি 
আমি মাতৃবোধ ফুটাইয়া তুলিতে পারি, তবে তাহাকে দেখিলে 

আমার মাঁকেই দেখ! হয়। আর যদি সেই নারীকে দ্বেখিয়া মাতৃ- 
' বোধ ফ.্টাইয়া! না তুলিয়া নিষিদ্ধবে!খ ফ,টাইয়। তুলি, তবে আমায়: 
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ভোগলাভ।সাতুর হইতে হয়। বোধের তারতম্যেই ফলের 

তারতম্য । প্রোণাচার্যকে গুরুবূপে না পাইয়াও একলব্য 
তাহাকে অন্তরে গুরু বলিয়া বোধ করিয়াছিল। আর সেই 
বোধের ফলে তার গুরুলাভ হইয়াছিল _-গুরুর বিদ্যায় অধিকার 

পাইয়াছিল। স্বামীকে দেবতা বলিয়া বোধ করিয়া সতী স্ত্রী 
দৈবশক্তি লাভ করেন, যদিও তাহার স্বামী বস্তুতঃ দেবতা না 

হয়। এ শুধু বোধের ফল। সত্য সত্য যদি এজগত আত্ম 
না! হইয়! অন্য কিছু হইত, তাহা হইলেও আমরা সহ্যকে লাভ 

করিতাম-_যদি সত্য বলিয়া, আত্মা বলিয়া! এ জগংকে দেখিতাম, 

বোধ করিতামূ। বোধই ফলদায়ক। বোধের জগত লইয়াই 

আমরা বিহার করি ।-বোধেই আমরা মরি বাঁচি, ঘুমাই, জাগিয়া 
থাকি। বোধ ভিন্ন আমরা অন্য কিছু--_কি বদ্ধ অবস্থায়, কি 

মুক্ত অবস্থার_-কিছুই ভোগ করি না। বাহিরের জগৎ থাক 

ব। না থাক, তাহাতে আমাদের বড় একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত (না, 

যদি আমরা জগৎকে বোধে না পাইতাম । আশঙ্কা করিতে পারি 

থে, বিষ বলিয়া না বোধ করিরা যদি বিফ পান করি, তাতে কি 

মৃত্যু হইবে না? নাঃ হইবে না। অন্ঞ্কাতসারে বিষপান: 

করিয়া তাহার ক্রিয়া বখন আমার উপর হইতে থাকে, তখন 

সে ক্রিয়া বোধ করি, আর বিষ বা তদ্বৎ মৃত্যুন্পনক কোন কিছু 

বলিয়া বোধ করি বলিয়াই বিষক্রিয়! ও মৃত্যু বোধ করি। যদি 

আমাদিগেরু এমন ক্ষমতা! হয় যে, বোধের ব্রন স্থইবে না, 

আহা হইলে আমাদের মৃত্যুততেও মৃত্যু হইত না। এই জন্য. 



১৬ গ্রতস্তরা 

ত্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যু নাই বলে।- অর্থাৎ দেহত্যাগ- অনি্াধ্য 

হইলেও তাহারা দেহত্যাগ বুঝিতে পারেন না, নিত্য-জীবিতি 
ভাবেই অবস্থান করেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাকৃতিক শর্তির 

উপরও সত্যবোধের আধিপত্য আসে। তিনি' ইচ্ছা করিলে 

জলে মগ্ন হ'ন না, অগ্নিতে দগ্ধ হ'ন না, প্রস্তরপেষণে নিষ্পিষট 

হন না, বিষপানে তাহার মৃত্যু হয় না_বিষ অমৃত হইয়া ন্যায়, ' 

অগ্নি শীতল হইয়া যায়, যদি বোধময় আত্মায় কেহ প্রকৃত 

বিহার করে। প্রহলাদের বৃত্তান্ত উপাখ্যান মাত্র নয়। পরমাত্মার 

বোধে রচিত এ বাহ্ জগৎ_-বোধে রচিত এ অন্তর্জগত, আমিও 

তাহারই বোধের বিলাস। তাহার চেতনা বা বোধশক্তি 
অনস্ত বৈচিত্র্যময় । এ চিৎশক্তি অপ্পর, অননুমেয়। এই 

চিৎশক্তিসম্পন্ন আত্মা ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই। তিনি 

যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, সে সমস্ত ঈক্ষণ করিয়া বা বোধ 

করিয়া; আর আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, সে সমস্ত তার 

বোধেরই অনুসারে । তবে পরমাত্মার বোধের ভঙ্গিমা এ জগৎ 

সাক্ষাৎভাবে স্বাধীননোধ, আমাদিগের বোধগুলি প্রতিরোধ 
 পরমাত্নীর বোধের ছৰির প্রতিচ্ছবি। তাহার বোধ বিশ্ব রচন। 
করে, আমাদিগের বোধ-_রচনা সচরাচর করিতে, পারে না | 

কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ সংগ্রহ করে-_-আকর্ষণ করে--অধিকার'করে 
আমি যেমন বোধ করিব, তেমনই হইব, তেমনই পাইব, তেমনই 

ক্ষেত্রে_ততিমনই অধিকারে আমকে আকৃষ্ট করিয়।৷ আম।র 
, বোধ লইয়া যাইবে । 
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গঙ্গাকে গঙ্গা বলিয়া বোধ করিতে না পারিলে গঙ্গা মোক্ষ, 
চ্লেয় না। স্বামীকে স্বামী বলিয়া বোধ না করিলে স্বামীসেবা 

হয় না। তজপ জগৎকে সত্য আত্মা বলিয়া-_-সত্য আত্মার 

জগত্মুন্তি বলিয়া বোধ করিতে না পারিলে অনবচ্ছিন্ন জগদ্- 

ভোগী জীবের সত্য আত্মার উপলব্ধি হয় না। জগণ্কে মিথ্যা 

বলিতৈ গেলে আজ্মাকেই মিথ্য। জ্ঞানে আবৃত করা হয়। 

জগতকে সত্য বলিলে আত্মায় সত্যের অনুভূতিই ফুটাইয়া 
তোলা তয়। তিনি বোধ কবেন, “আমি বহু হইব”-__সঙ্গে 

সঙ্গে বহু হইয়া যান ; তিনি বোধ করেন, “আমি অগ্নি” অমনি 

অগ্নিমুত্তি পারগ্রহণ করেন; তিনি বোধ করেন, “আমি সুর্য, 

চন্দ্র, দেবতা, মনুষ্য, পশু”) অমনি সত্য, চন্দ্র, দেবতা, মনুষ্- 

মুত্তিতে প্রকাশ হন। সত্যবোধের ইহাই মহিমা । বোধের 

সত্যতা বা দৃঢ়তাই এরূপ বৈচিত্র প্রকাশে সমর্থ । যুক্ত পুরুষ বঃ 
সত্যলব্ধ পুরুষ এইরূপ সত্যানুভূতির মহিমা ভোগ করিতে 
পারেন। অবশ্য পরমাআীর মত জগদ্ব্যাপার প্রকাশ করিতে 

ন। পারিলেও বনু হইয়া অনন্ত জগতের 'অনস্ত সম্পদ, সম্তোগ 
করিতে মুক্ত পুরুষ সমর্থ। সত্যানুভূতিই জগতের ও জীবের 

বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। 

সত্যানুভূতি ইহাই। কোন বিষয়কে সতরব্ধপে বা সম্যক্- 
রূপে অনুভব করাই সেই বিষয়ের সত্যানুভূতি। সত্যন্বরূপ 
আত্মার অনুস্ভৃতি রা স্নস্তঃকরণের সত্যনামীয় বৃত্তির অপ্ুভূতিকেও 
সত্যানুভূতি বলা যায় ; কিন্তু"আমি সত্য সম্বন্ধে অনুভূতির কথা 

৬ 
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এখানে বলিতেছি না__সত্যন্ূপে তর করাত্ম কথাই 

বলিতেছি। সত্য সম্বন্ধে ওরূপ দঢ় অনুভূতিকে সত্যের সত্যান্তু- 
ভূতি বলিতে পার-_সে কথ! পরে বলিব। এখন সত্যানুভূতির 

সার্থকতার দৃষ্টান্ত দিই । 
রজনীর শ্চীভেগ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রাহ্ষণপত্তী তাহার 

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে বেশ্যালয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া ' 
আসিতেছেন। পথপার্খে সমাধিস্থ মাগুব্য শলবিদ্ধ হইয়াও ব্রহ্ধ- 

সংলগ্রভাবে অধিষ্ঠিত। ব্রাহ্ষণী অন্ধকারে পথ ভুলিয়া সেই 
সমাধিস্থ মুনির উপর পতিত হইলেন ; সমাধি তাহার ভাঙ্গিয়া 

গেল, শৃলব্যথার অনুভূতিতে তিনি ক্ষুৰ হইয়া , উঠিলেন। 
এই আগত মনুষ্টাঁ তাহাকে আঘাত করিয়াছে ভাবিয় তিনি 
ক্ষুব্ধ হইলেন। ব্রান্ষণীর কাতর অনুনয়, করুণ-পুণায আত্ম- 
কাহিনী যোগচ্যুত মুনির ক্রোধের উপশম করিতে পারিল না; 

তিনি অভিশাপ দিলেন, “রজনী প্রভাতে তোমার এ হতভাগ্য 
স্বামীর মৃত্যু হইবে” সতীর সমস্ত আকুলতা, সমস্ত অনুনয় 
সমস্ত মুম্মত্রাবী ক্ষমাপ্রার্থন। ব্যর্থ হইল; ম্বামীসেবাধ সত্য সিদ্ধ 

তাহার প্রাণ ভিখারিনীর দীনতা প্রকাশ করিয়াও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে-_কৃপা পায় নাই--সমবেদনা পায় নাই; 'তাহার 

সতীত্বের মহিম পদাহত! ভুজ্িনীর স্যার গজ্জিয়া। উঠিল-- 
“শোন ব্রাহ্মণ, তবে এ রঞ্জনী প্রভাত হইবে না।” সুধ্য- 
'ক্রমণ ব্যস্তিত- রজনী প্রভাত হইতেছে ন। ! লেবতাদিগের 

, ভোগ হয় না। মর্তের এই বিপ্লব দেবত গকে নারায়ণ সঙ্গ 
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ঘটনাস্থলে আবিভূতি করাইল। নারায়ণের একান্ত অনুরোধে, 

সেই ত্রাহ্মণীর স্বামীর ন!লা কল্যাণ-প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞায় ও নানা 

,কৌশলময় বরদানে অবশেষে ব্রাহ্মণী সম্মত হইলেন, তবে 
রজনী প্রভ'ত হইল। ব্রাক্ষণীর স্বামী বূপ, গুণ, যৌবন, 

বিদায় ভূষিত হইয়া, মুহূর্তের মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ০০ 
লাভ করিল। 

এক দিকে ত্রহ্ষজ্ঞ পুরুষ মাগুব্য মুনি; তাহার বাক্য 

অব্যর্থ। কিন্তু অন্য দিকে অবলা, ব্রহ্মজ্ঞানহীনা এক স্বামী- 
পরায়ণ নারী; সে ত ব্রঙ্গ জানে না, সমাধি জানে না ;ঘোগসিদ্ধা, 

আত্মবিভূত্তিসম্পন্না নহে ? তাহার বাক্য কেমন করিয়া ব্রহ্ম 
পুরুষের বাক্যের তুল্যবল হয়? কোন্ শক্তিবলে সম্ভীবিত 
হইয়া একটী অবল। স্ত্রীলোকের মুখের কথা সুধ্যের গতি রুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল? মাত্র স্বীমিসেবা, স্বামিপরায়ণতা! ' 

কিন্তু এ ত অসংখা স্ত্রীলোকেই দেখা যায়, তাহাদের বাক্যে 
এ বীর্যা নিহিত দেখা ত যায় না? কোথায় প্রভেদ-_-সাধারণ 

স্বামিপরায়ণা স্ত্রীলোকে, আর সেই ব্রাহ্মধ-পত্রীতে ? 

্রাহ্মণীর বাক্যের এ বীর্ধ্য সত্যবোধ-প্রসৃত। স্বামিসেবা 

গকল ভ্্রীলৌকেই করে, কিন্তু করার মত করে না, অর্থাৎ স্বামী 

সে সত্য সত্য সর্বতোভাবে স্বামী, এ কথাটা আনা থাকিলেও, 

স্বামীর সর্ববতোভাবে তৃপ্তিসাধনই যে তাহাদের আত্মার একমাত্র 

তৃপ্তি, এ কথটা। 'বোঝা থাকিলেও, সাধারণ নারী সেটার 
'সর্ধবতোভাবে বেকরে মা বোধে ফ্টাইয়া রাখে না, 
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জীবনটাকে সর্বতোভাবে এ জ্ঞানের ছাাচে ঢালিয়া দেয় -ন। 

অর্থাৎ তাহার! উহাতে সত্য-প্রতিষ্ঠা করে না, সেই জন্য তাহ্ব- 
দিগের ওই জ্ঞান বীধ্যহীন । ব্রাহ্গণ-পত্বীর এজ্ঞানে সতা-প্রতিষ্টা 
হইয়াছিল, এ জ্ঞানকে সত্য বলিয়৷ জানিয়াছিল, মানিয়াছিল, 
এ জ্ঞানকেই জীবনে সব্বাঙ্গীন ব্যবহারময় করিয়। বিন | 
সতীচরিত্র সত্যবোধের দৃষ্টান্ত । 

পূর্বেব সত্যের বল কথায় কথায় পরীক্ষা হইত। সীতার 
অগ্নিপরীক্ষা সত্যবলের দৃষ্টান্ত। চৌধ্য অপরাধে আনীত 

পুরুষের হস্তে অগ্নিমর লৌহদণ্ড দেওয়। হইত, নির্দোয়ী পুরুষের 
হাত তাহাতে দগ্ধ হইত না। আজও অনেক ন্থির্দোষী পুরুষ 
চৌর্যাপরাধে ধৃত হয় ; কিন্তু তাহাদিগের হস্তে তেমনি করিয়া 
অগ্নিময় লৌহদণ্ড দিলে দগ্ধ ন! হইয়া বোধ হয় পরিত্রাণ পায় 
না। ইহার কারণ, তখনকার পুরুষেরা সত্যের অনুশীলন 

করিত, সত্য বোধটাকে নান। দিক্ দিয়া সজীব করিয়া রাখিত ; 

এখন সত্যের সে অনুশীলন নাই-_সত্যবোধের সেবা আজকাল 
বিরল বলিলেও অত্যুন্কি হয় না। পূর্বেব আহার বিহারাদি 
সাধারণ কাধ্যসকল করিতেও একটা সত্য সন্কল্প, একট! 

সার্থকতার জন্য সত্যজ্ঞান উজ্জীবিত করিয়া তবে হিন্দুরা সম্পন্থ, 
করিত; প্রায় কোন কাজই মরার মত বা “করিতে হয় 
করিতেছি” এ ভাবে করিত না। এখনকার লোক সে দিকে 

দৃষ্টি রাখে মা এবং সেই জন্ত কার্য ঈম্পন্ন কুরিয়াও সন্য্ ফল 
লাভ করিতে সমর্থ হয় ন!। 
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গড্রোণের ন্মপ্ময়ী প্রতিমা বা এ ব্রাহ্মন-পত্বীর স্বামী* কোন 

শক্তিসম্পন্ন না হইলেও স্রত্যবোধই এরূপ অঁলৌকিক শক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিল; ইহ! ভুলিবে না । 

সত্য বোধ কর, সত্যবোধ কর! দুরূহ নহে। সত্যবাদিতা 
সত্যবোধের অঙ্গ হইলেও সত্য ভিন্ন মিথ্যা না বলাই যে সত্য- 
বোধ, এমন মনে করিও না। লৌকিক খধির ম্ডভত বাক্য 

সত্যের অনুগামী কর! প্রয়োজনীয় হইলেও সত্যবোধ প্রসঙ্গে সে 

কথা “বলিতেছি না। পসত্যবাক্য কথন সত্যবোধের একাস্ত 

সহায়ক ; এমন কি, সত্যবোধসিদ্ধির প্রধান উপায়। কিন্তু যদি 

তাহা না পার»তবু হইতে পারে_-ষদি তোমার তভীষ্ট চিস্তাটি 
সম্বন্ধে ভাব যে, “ফাহা বলিতেছি-__যাহা ভাবিতেছি--ইহা 

সত্য, নিশ্চয়ই সত্য”_-সত্যবোধ এইরূপ । সত্যান্ুভৃতি এই 
প্রকারে উজ্জীবিত করিতে হয়। 

* শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বা সখ, ছুংখ, শ্রীতি, দু বা 
অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ বা সত্য মিথ্যা, সমস্ত বোধেরই জিনিষ 
বোধেরই প্রকারাস্তর মাত্র । শব্দমাত্রের দ্বারা আখ্যাত যাহা কিছু, 
বা যাহা কিছু বোধগম্য হয় বাঁ বুঝি, সে সমস্ত আমাদের বাঁধের 

উপাদানে গুঁড়া । “বুঝিলাম” বলিলে বোধ উপাদানে গঠিত কিছু 

পাইলাম, এইটাই ঠিক মানে । ব্যবহায়িক জগতে বা বাহিরে 
যাহা কিছু আছে, সেইগুলি থে ভাবে আমাদের বুকে বোধ 
ফুটাইরা দ্রেয়ু, তদনুসারে তাঁহাদের নামকরণ, হয়।ও বাহিরের 

,একটা ফুল আমার নাসারন্ধে ভ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্রিক্ত করে ও একটা! 



২ খতস্তরা 

সগন্ধবোধ আমাদের বুকের ভিতরে জাগাইয়া দেয় বলিয়া 

'আমরা ফুলটাকে' সুগন্ধ ফুল বলি। বাহিরের একটা ফল আমার 

রসনাকে উদ্রিক্ত করে ও মিষ্টতাবোধ ফুটাইয়া দেয় বলিব 

আমরা সেই ফলটাকে স্তমিষ্ট বলি। যেমন বাহিরের একটি 

সুচী আমার অঙ্গ বিদ্ধ করিলে আমার অন্তরে বেদন। জাগাইয়া 

দেয়, সে.বেদনা শ্ছচে থাকে না আমার অস্তরেই ছিল এবং 

অন্তরেই জন্মে; শবাস্পর্শাদি, রূপ, রস, গন্ধাদি সমস্তই তব্রুপ 

অন্তরে আছে এবং অন্তরেই জাগে । রূপ, রস, শব্দ, ইক্ড্ির গ্রাহ্া 

যাহ! কিছু, সবটার বেলাতেই এ একধারা। আমাতে যেন 

বোধ বলিয়া একটা সমুদ্র আছে; বাহির হইতে যেমন ঢেউ 
আসিয়া তাহাতে লাগিতেছে, সেই রক্রমেরই একটা ঢেউ 
আমাতে উঠিতেছে, আর আমরা সেই রকমটার একট! একটা 

আখ্যা দ্রিতেছি বা যে ভাবের ঢেউ উঠিতেছে, বাহিরেরটীকে সেই 

ভাবের ঢেউ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। অর্থাৎ যেট। একট! 

রূপের ঢেউ তুলিতেছে, সেইটাকে আমরা, নাম -দিতেছি রূপ, 

*যেটা একটা শব্দের ঢেউ তুলিতেছে, সেইটার নাম দিতেছি 
১ শাবা | «* ] 

কথাটা! আর একবার বলি।--আমি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, 
স্পর্শ, অথবা! জগৎ বা৷ জগগ্ধন্্ বলিয়া যাহা অনুভব বা বোধ 

করিতেছি ও যাহা কিছু লইয়া মাতিয়া আছি, সেইগুলি আমারই 

, বোধের নান! আকারের ভঙ্গিমামাত্র বা আত্মধর্ম্দ মাত্র__এটা। 

বেশ ভাল করিয়াই আমরা বুঝিতে.পারিয়াছি । আমি মাতিয়' 
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আছি অশমঠর বোধ লইয়া; আমি জাগিতেছি, ঘুমাইতোছ, 

দ্রন্মাইতেছি, মরিতেছি,_আমার বোধে । আঁমি আমার বোধে 

ঈঁড়া স্ত্রীতে মত্ত হইতেছি, পুত্রকে কৌলে করিতে যাইয়া বোধে- 

গড়া চেলেকেই আকড়াইয়া ধরিতেছি, শক্রকে মারিতে গিয়া 
আমার বোধে-গড়া শক্রকেই তাড়া করিতেছি । মৃত পিতার 

তর্পণ করিতে গিয়া আমি আমার বোধে গড়া পিতারেই তর্পণ 

করিতেছি । আর বাহিরের যে স্ত্রী, যে পুত্র, যে শত্রু, যে পিতা 

আর্ম।র বোধকে স্ত্রী, পুত্র, শক্র ও পিতার আকারে গড়িয়। 

তুলিয়াছিল, অথবা আমার ভিতরে বোধের স্ত্রী, বোধের পুত্র, 
বোধের শত্রু, বোধের পিতা ফুটাইযাছিল-_বাহিরের তাহারাও 
পরমাত্মীর বোধেভ্েই অবস্থিত, পরমাত্মার বোধেরই পুতুল ; 

কেন না, বাহা বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা পরমাত্মার বোধেরই 
রূপাস্তুর ; অন্তর্বাহ্য সমস্তই বোধ। তবে আমার বোধকে 

মানা আকারে ফুটিতে দেখিয়া বাহিরে জগৎ আছে, অবশ্ঠুই 

স্বীকার করি। কোৌধেব জগৎ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই যেন 

ভোগ করা হয় এবং সে জগৎ পরমবত্মার বোধ গঠিত বলিয়! 

পরমার্থত$ বোধ ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই । 

তাহ] হুইলে আমার ভিরে ও বাহিরে যাহ! কিছু পাইলাম 
তাছার সত্য নাম বৌধ। আর তেম্সই বাহিরের জগংটাও 

একজনের বোধ, একজনের লীলা, সত্য কল্পনা-- আর এ অস্তর 

বাহির মিনি, তিনিই ব্রহ্ম 

সত্য মিথ্যা, এই দুইটাই তদ্রুপ বোধের তারতম্য বা 



২৪ খতস্ভর। 

বোধেরই ছুই রকম আকার । কিন্তু-মার একটা কথু সঙ্গে সঙ্গে 

ফনে রাখিতে হইন্বে । এই বে বাহিরের জগৎ আমাদের বোঁধকে 
নানা রকমে গড়িতেছেঃ ভাঙ্গিতেছে, কখনও প্রিয় বা ঈপ্দিত 

বোধ, কখনও অপ্রিয় বা অনীপ্সিত বোধ ফুটাইয়া তুলিতেছে, 
এ বোধাবর্তনে যদি আমর! সর্র্বদা আমাদের প্রিয় বা ঈপ্িত 

বোধকেই ফুটাইয়! রাখিতে চাহি, তাগ হইলে ছুই রকমে 
আ'মাদিগকে তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে । প্রথম, আমার 

সেই ঈপ্লিত বোধের ছবিটি সর্ববদা বুকে ফুটাইঝ! রাখিয়া দিতে 
হইবে, আর দ্বিতীয়, বাহিরের জগৎ হইতে যেখানে সেই রকম 

বোধ ফুটাইবার তরঙ্গের অনুকূল আ্রোত' পাইব, সেইখানে 

সেইখানেই চক্ষু ফেলিতে হইবে, তাহার প্রতিকূল বোধ হইতে 
সরিয়া দাড়াইতে হইবে। অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে বাহিরের 

সকল ঢেউগুলিকেই অনুকুল ঢেউ করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। 
কাধ্যতঃ আমরা চেষ্টার সাহায্যে এইটাই বুঝিতে পারি, 
ষে যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সজীব থাকে, ততক্ষণ তাহারা 

তাহাদের মত ঢেউ আনিবেই আনিবে, অর্থাৎ চক্ষু রূপবোধ 

ফুটাইবে, কর্ণ শব্দবোধ ফুটাইবে, জিহবা রসবোধ 'ফুটাইবে, 

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ফুটাইবে ইত্যাদি। 

এখন দেখ চাই-*আমাদিগের সত্য বোধ। যতক্ষণ 

শরীরের বোঝা বহিতে হইবে, ততক্ষণ বাহিরের জগতের সঙ্গে 

সমথন্ধ ছুটিবে না, এইটা খুব পাকা কথা'। আর ততক্ষণ .ইন্দ্রিয়- 

গুলি তাহাদের স্বভাবমত ঢেউ আনিবেই আনিবে। যদি আমার 
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প্রিয়* বা ইস্সিত সত্যবোধ সর্বদা পাইতে হয়, ভোগ করিতে 

হয়, ঝুঁকে ধরিতে হয়, তবে বাহিরের ইন্দ্িয়-বাঁহিত এ ঢেউ- 
গুলিকে “সত্য” ঢেউ ব। “সত্যের” ঢেউ বলির! ধারণা করিতে 

হইবে। যদি মিথ্যা বা বিরুদ্ধ দেখি বা সত্য নয় বলি, তাহা 

হইলেই মিথ্যাবোধ ফুটাইয়া তোলা হইল, সত্যবোধের অপলাপ 

কর! হুইল বলিতে হইবে । আর এই সত্য চাওয়া বা সত পাওয়। 

মানেই, যে কোনও রকমে সত্যবোধে জাগিয়৷ থাক] ভিন্ন কিছু 

নহে। * বিশেষতঃ সত্য বলিয়া ধাহাকে আমরা ডাকিতেছি, 

খুঁজিতেছি, তিনি এ বোধস্বরূপই বা ভাহাব ধর্দ_বোধ । হান্দ্রয 

ধত কিছু বোধই, আমাঁতে ফুটায়, সে সবগুলিই ষপন বোধ, আর 
সেই বোংস্বরূপই ষখন* আমাদিগের ঈপ্সিত, তখন বিষয়ের 

চিন্ময়ত্বের দিকে চাহিয়া, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 

করতে যাওয়াই ঠিক পথ। আর মাত্র নামরূপের দিকে চাহিয়া] 
ও "সেই নামব্ূপকে মিথ্যা মিথ্যা বলিতে গেলে একটা মিথ্যা 

আকারের আবর্তন রচনা করা হইবে। বিশেষতঃ যখন নামরূপ, 

এইগুলিও বোধ ভিন্ন আর কিছু নহে এরং সেইখানেও সত্য 

ভিন্ন মিথ্যা কিছু খু'জিয়া পাওয়া যায় না। শোন খষির বাঁণী_- 

“তুদেতৎ ব্ুরং সৎ একম্, অরমাত্বা একঃ সন এত ত্রয়ং 

তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং প্রাণো বা অশৃতং নামরূপে সত্যং 

তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ঠনঃ।' ”_বৃহদারণ্যক | নাম রূপ কন্ম--সও 

আঁত্বারই প্রকাশ মাত্র ভাহারই সত্য মুত্তি/,.. * 
সেই জন্য খষি আরও স্পন্ট করিয়া সত্য দর্শনের নির্দেশ 
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করিয়।ছেন। পরিণামময় জগদ্বিবর্তন দেখিয়া য” অনিষ্যতা, 

যে অনৃতত্ব আমাদের বোধের চক্ষে ভাসিয়া উঠে, তাহাও প্রনাহ 

আকারে নিত্য ও সত্য বলিয়া খধি সত্যদর্শনের জন্য সত্য শব্দের 

এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন,--“স ইতোকমক্ষরং তীত্যেক- 

মক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোহনৃতং 

তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগুহীতং সত্যভুয়মেব ভবতি 'নৈনং 

বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।”__বৃহদারণ্যক। সত্য শব্দের আদি 
অক্ষর “স' অর্থ সত্য, মধ্য অক্ষর “ত অর্থে অনৃত এবং শেষ 'য 
অর্থ নিয়ামক। মধ্যের সাময়িক মিথ্যাবোধ, আছ্যান্তের উভরতঃ 

সত্যবোধের দ্বারা পরিগৃহীত। সুতরাং এ জুগৎকে সত্যময় 
বলিয়াই দেখিবে, এ জগৎ সত্যবহুল ; যে সত্যময় দর্শন করে, 

মিথ্যা তাহাকে হনন করে না। বিন্দুমাত্র মিথ্যাদর্শন অবভাসিত 

হইলেও সেইটুকু মৃত্যু প্রবেশের রন্ধ,। যাহার জগৎকে মিথ্যা 
বলিয়া দেখিতে উপদেশ দেয়, তাহারা আদিতে বা মূলে সত্য 

দর্শন করিলেও অস্তে মিথা। দর্শনের জন্য মিথ্যাত্তেই লয় হয়। 

সার কথা__সত্যবোধ বুকের ভিতর ফুটাইয়া রাখিতে হইলে 
এ জগতকে সত্য বলিয়াই দেখিতে হইবে-_মিথ্যারূপ বিশিষ্ট- 
তাকেও সত্যেরই রূপান্তর বলিয়া, সত্যসাধনায় সত্যমগ্ন হইয়! 
থাকিতে হইবে .এবং সে অনুভূতিকে একলব্যের মত, সীতার 
মত, ব্রাহ্মণপত্বীর মত সত্যানুভূতি করিয়া তুলিতে হইবে। 

ধণ্যরা ছিলেন এ সত্যসিদ্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্তু। তাহার! 

, যাহা ভাবিতেন, যাহা বলিতেন, তাহাই হইত, হইতে বাধ্য।, 
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খফি দুই প্রন্লার__লৌকিক ধধি ও আছ খষি। যাহারা লত্যের 

পশ্রচা পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন অর্থাৎ সত্য ভিন্ন বলিব না, সত্য- 

পখ হইতে, সত্য-সেবা হইতে চ্যুত হইব না__মিথ্যার দিক্দিয়। 
চলিব নাঃ এই তাবে ধাহারা আপনাদিগের চেতনাকে অনুশাসিত 

করিয়া জগতে বিচরণ করিতেন, সেই সত্যসেবী খষিরা লৌকিক 
খধিণ আর ধাহারা সত্য মিথ্যা বিচারের বহিভূ ত, নির্বিচার 

ভূমা সত্যবোধে সংসিদ্ধ, তাহাদিগকে বলিত আছ খষি। 

আছ খষি অর্থেই সত্যবোধ-সিদ্ধ খধষি। সত্য মিথ্যা, সম্ভব 

অসম্ভব, এ সব বিচার তাহাদিগের প্রানে খেলে না। যাহ! ভাবিব 
যাহা বলিব, তাহাই হইবে--কেমন করিয়া! হইবে বা, হইতে 

পারে, তাহ তীহাদেরঞ্লক্ষ্য নহে । লৌকিক খষি শান্ত্রবিধান, 

কম্মজনিত পুরুষকার ও অদৃষ্ট কর্্মসং-স্কার, এই সকলের সমন্বয় 
ও গণ্ডীর মধ্য দিয় সত্যের অনুধাবন করেন। আগা খষির 

পশ্চা পশ্চা সত্য ধাবিত হয়। কোন বিধান, কোন কমন 

বা ,কর্ম্মফলাধীনত। াহার সত্যবোধকে সঙ্কুচিত করিতে পারে 

না। তিনি যদি রাত্রিকে বলেন দিবা তবে রাত্রি দ্িবারূপেই ' 

প্রতিপন্ন 'হইবে। খধিবৃন্দের অলৌকিক শক্তির যে ভূরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত পুর|পাদিতে জানিতে পারা যায়, সে শক্তি এই সত্যবোধ- 
সিদ্ধিরই ফল। সত্যকাম সত্য-সঙ্কল্প, শুই সকল খষি মাত্র 

জগদ্ব্যাপার ভিন্ন যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন | খষির 

আশীবর্বাদ অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারে, মৃতকে প্রাণদান : 

করিতে পারে, পাপীকে পুপ্যময় করিতে পারে, দরিদ্রকে রাজ-. 
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রাজেশ্বর করিতে পারে । খবির অভিশাপ দেবতাকেও পশু- 

যোনিতে নিক্ষেপ করিতে পারে। তোমরা! বহু অখ্যায়িকা 

এ সম্বন্ধে জান। আমি শুধু লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, বোধ কত 
দৃঢ়তা লাভ করিলে এরূপ অঘটন ঘটাইতে সমর্থ হয়__বোধের 
সেই গভীরতা, সত্যবোধের সেই অবিচলতা। সত্যবোধ কত 

ঘনীভূত, কত সত্য হইলে, তবে তোমার আমার মত একজন 

মনুষ্য জগত্নিয়মকে পদদলিত করিরা, আপনার সঙ্কল্লের শিরে 
সার্থকতার নিত্যসিদ্ধ মুকুট পরাইতে পারে । কোন্ সত্যভূমিতে 
চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিলে আমাদিগেরই মত একজন 
মনুষ্য দেবতাদিগেরও উপর আধিপত্য করিতে, তাহাদিগের 

অনুশাসন অবনমিত করিতে সক্ষম হয় ?'সে ভূমি কি আমা- 

দিগের মত ছুর্ববলচিত্ত, ক্ষীণপ্রাণ, বাসনার দাস, ইন্দ্রিয়সেৰী, 

মনুষ্য নামের অযোগ্য মনুষস্কের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব ? 

সম্ভব-_ অবশ্য সম্ভব, বদি আমর। সত্যবোধ অনুশীলন 

করি। আরও অধিকতর সম্ভব, অধিকতর সহজভাবে তাহা 

'লভ্য হয়। যদি আমরা জগতের পরম সত্যে সে সহ্যবোধের 

'প্রতিষ্ঠা'দিই। যে মহান্ সত্য আত্মা সর্ধবান্তরে বিরাজ করেন, 

সেই সতো সত্যবোধ ফুটাইয়। তুলিলে মন্ুষ্ু, মহিমায় দেবতারও 

আকাঙিক্ষিত আসন লাভ করিতে সক্ষম হয় । আমি সেই কথা 

এইবার বলিব। 

কোন ভাববিশেষ সত্য করিয়। তুলিতে হইলে, সেই ভাব- 
বিশেষের সত্যতার অনুকূলে যত কিছু, তাহাই জানিবে, মানিবে 
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এবং স্বীয় ব্যকহারকেও তদমুসারে পবিচালিত করিতে হইবে | 

অর পরম সত্যে সত্য-কোধ সম্ব,দধ করিতে সমস্ত বিশ্ব সম্বন্ধেই 

সতাবোধ ও সত্য ব্যবহারময় হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

সত্যবোধের,ইহাই উপজীব্য । কিন্তু সত্যশবের যে সাধারণ 

ধ্রুব অবিচল ভাবাত্মক অর্থ, সেই অর্থ বা জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া সত্য 

শব্দের উপর সত্যবোধ করা অভ্যাস থাকিলে তবেই সঙ্ভাবোধ- 

সিদ্ধির প্রধান অন্ুশীলনটী কর! হয়, এবং ইচ্ছামত ভগব- 

ছুদ্দেস্টে বা তুচ্ছ কামনা উদ্দেশ্যে সে 'সত্যবোধকে ব্যবহার 
করিতে পার! যায়। এই জন্য সত্যশব্দ অবলম্বন করিয়] তাহার 

মিথ্যা ও প্ররিবর্তনীয়তাদির বিপরীত ভাব-বোধক যে সাধারণ 

অর্থ, সেই অর্থ মনে করিয়া, তাহা বোধ করিতে চেষ্টা করিবে । 
সতা শব্দের সত্যানুভূতি ফ.টাইয়া তুলিবে। এ কথা মন্ত্রচৈতন্য 

বলিবার সময় বিশদভাবে বলিব । ৮ 

সত্য সম্যত্াঞ্ঞ 
বা 

ও্রন্তন্ন ভন্তাল্ন 

শুধু সাধারণ,বিষয়ে সত্যব্]ধ সংসিদ্ধ হইলে যদি পূর্বে্বাক্ত- 
রূপ অলৌকিরু ফল স্ককল পাওয়া যায়-যদি ৪ কেগন ক্ষুদ্র 

বিষয়ে সত্যান্থৃভূতি এইরূপ মিম! প্রকাশে, সমর্থ হয়, তবে 
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যিনি নিজে সত্য-__সাক্ষা্, সত্যই ধাহার স্বরূপতহ- সেই সত্য 

পরমাত্মায় এই প্রকার সত্যানুভূতি 'দন্বদ্ধ হইলে, তাহার 
ফল আরও কত অলৌকিক--কত মহিমময় হইতে পারে ?, 
কোন বাহা বিষয়ে প্রাণের ভাববিশেষ সত্য বলিয়া ধারণ! 

করিলে তাহাতেও সত্যানুভূতি ফুটে, আবার এই সমস্ত জগ্ৎকে , 
সত্য সপ্যই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মুক্তি বলিয়া ধারণা করিলেও 
সেইরূপ সত্যানুভূতি ফুটা ইয়া তুল! যায় । আবার নিজ অন্তরের 
চেতনাসত্তাকেও সত্য বলিয়া ধারণা করিলে তত্রপই সত্যবোধ 
ফুটিয়া উঠিতে পারে | তবেই যাহারা , সত্যান্বেষী, তাহার! 

সর্ববত্র সত্য অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে-_সব্পন্রই* সত্যকেই 

দেখিতেছি__জানিতেছি, এইরূপ ধারণ! উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস 

করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিবে, সে অনুভূতি সত্য 

হইতেছে কি না, সে অনুশীলনে মাত্র একটা ভাবের নকল 

কন্পা হইতেছে অথবা সত্য সত্যই যাহাকে সত্য বলিতেছি, 

তাহাতে সত্যধারণ। সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
আমি পুর্ব বলিয়াঁছি। সত্য বলিতে প্ররুতপক্ষে.কি বুঝায়। 

“সতা” এই শবের ছ্বার বিশ্বাক্াকেই বুঝিতে হয়। তাহার 

যে অচল সনাতন অন্তিত্ব_এ বিশ্বের ও আমার সমস্ত সন্তান, 

আশ্রর__শত গ্নিখ্য। ভাবে আবস্তিত হইলেও এ বিশ্ব, অথবা 

“আমি” কেহ যে তাহার সে সত! হইতে কখনগ বিচ্যুত হইডে 
পারি না গু হইস্দা, সেই সত্তাই যে সকলকার একমাত্র সত্য 

জাশ্রয়,_আমার চেতনাশক্তিরও,সেই সত্তাই যে আশ্রয় অর্থাৎ 



সতা প্রতিষ্ঠা ৩১ 

তাহার চেতনাশক্তিই আমার চেতন ও চেতনার যত প্রকার 

বিস্তয-রূপ বৈচিত্র্য, সমস্তের মূল--সুতরাং সেই চেতনসম্পন্ন বা 

চিন্ময় আত্মাই একান্ত ভাবে সকলকার সত্য আশ্রয়__-সত্য 
শবের দ্বারা.এই রকম স্থুল অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু একেবারে 

এইরূপ ব্যাপক ভাব না ফুটিলেও অবিচল, অপরিবর্তনীয়, 

সনাতন সংস্থান, এইরূপ ভাব সত্য শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে 

ফুটে। আর সেই রকম ভাব যদি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধে 

আসে,*যদি তোমার দৈনন্দিন সাধারণ জীবন-ব্যবহারের ভিতর 

দিয় দেখিতে পাও যে, পরমাত্মা রহিয়াছেন, এবং ,তাহার 

অস্তিত্ব মানতে, মানিতে তুমি সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছ, 
তবেই বুঝিবে, তোমার "সত্য সম্বন্ধে সত্যান্থভৃতি হইতেছে। 

যাহ! বলিতেছি, জানিতেছি বা ভাবিতেছি, এটা যে একাস্তই 

সত্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ সংশয় বিচার কখনও উঠিতে, 

পার্রে না বা উঠিতে পারে বলিয়া ধারণাই আইসে না, এই 

আকারের বোধকে বলে সত্যবোধ ; আর যিনি সতা, তাহার 

সখ্বন্ধে এ রকম অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে পাঁরিলেই, সত্যে 
সত্যানুভূতি' হইতেছে বলা যায়। "সত্য সত্যই আমি সেই 
পরমাস্ার স্তাশ্রিত-__সত্য সত্য তিনিই আমার আত্মা আমার 
সব্ধ্বন্ব সত্যই, আমি তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-»সত্যই আমি 
জগত বলিয়া, চন্দ্র সূর্য্য ধরিত্রী বলিয়া, আকাশ রায়ু অগ্নি জল 

ভাঁমি বলিয়া, শব্দ স্পন্্ রূপ রস গন্ধ বলিয়া, »সুখ হুঃখ শীত 

গ্রীষ্ম বলিয়। যাহা কিছু জানিতেছি, বুঝিতেছি, এ সমস্ত অন্ুুভাতি 
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আমার চেতনারই সত্য অনুভূতি, আমার আম্মারই মুক্তি; 

তাহাকেই দেখিতেছি, জানিতেছি, বুঝিতেছি_-অহো! অমি 
তাহাকে লইয়াই সর্ববকর্ম্নে সর্ববভাবে মন্ত রহিয়াছি--একমাত্র 
সত্যই তিনি, তাহারই এই সব রূপ, তিনি এ সকল প্রকাশ, 

করিতেছেন- আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই, আমি সত্যসংস্থ”__ 

এই প্রকার অন্ুভবই সত্যে সত্যান্তভূতি। আমি অচৈতন 

পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত নহি--এ পৃথিবী চিম্মযী সত্য, আমি 

পথিবীরূপ চিন্ময় সতোর বক্ষে অবস্থিত--অচেতন জল আমায় 

জীবন দরিয়া আপাযায়িত করিতেছে না__ইহা৷ জলমাত্র নহে, সেই 
অবিচল চিন্ময় সত্যই আমায় জলরূপ ধরিয়া আপ্যায়ন করিতে- 

ছেন--ইহা অচেতন অগ্নিমাত্র নহে-__-সত্যই অগ্রিমুক্তি ধরিয়া 
রহিয়াছেন--আমাকে তেজোময় বাজ্ময় করিয়া রাখিয়াছেন__ 

বায়ু বায়ুমাত্র নহে-_-এ আমার সত্যেরই পুণ্য পরশ ; এ শব- 

ব্গ্লনা আমার সত্য আত্মারই শব্দময় বিকাশ- এ দিগন্ত-বিস্তার 
গগন সত্যেরই বিস্তার ; ওগো, আমার অস্তরে এ ইব্জ্রিয, এ মন, 

এ প্রাণ্চ এ বুদ্ধি, এ চেতনা, এ সেই সত্য--সেই সর্ববান্তর, 

সর্ববত্র প্রত্যক্ষ সত্য, যে সত্যে আমি, নিত্য-প্রতিষ্”--সত্যে 

সত্যানুভূতি এই প্রকার । 

এই অনুভূম্তি গাঢ়তর কারয়া তুলতে হহবে। সমস্ত সংশয় 
সন্বেহ ইহার অঙ্গ হইতে বিদুরিত করিতে: হইবে। এমন 
অবস্থায় গ্রই অস্জুড়তিকে তুলিয়া লইতে 'হইবে- যে অবস্থায় 

আর বিচার পর্য্যন্ত উঠিবে না, সহজ স্বাভাবিক জগদনুভূতির,মত 
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এ অনুভূতি সত্য হইবে__সমগ্র রিশ্বচেতন। তাহার বিরুদ্ধে, 

স্ল্েষণা যদি করে, তবুও এ অনুভূতি অচল অটল হইয়া দীপ্তি 
পাইতে থাকিবে; তবেই জানিব, সত্যে সত্যান্ুভূতি সংসিদ্ধ 
হইয়াছে । 

আবার বলি, কোন বোধ অবিচল হইয়া স্বাভাবিক সত্যতায় 
পরিণত হইলে তাহাকে বলে সত্যবোধ। আর সম্যন্বরূপ 

বোধশক্তিসম্পন্ন সর্বআশ্রয় আত্মীয় তদ্রপ বোধ প্রতিষ্ঠা হইলে 
তাহাঞ্চে বলে সত্যে সত্যবোধ ৰা সত্য-প্রতিষ্ঠা । 

কিন্তু এই সত্যে সত্যবোধ করিবার সময় বিশেষ, করিয়া 
মনে রাখিতে হইবে, কাহাকে সত্য বলিতেছ ; তাহার সহিত 

তোমার সম্বন্ধকি। সত্যবোধ করিতে গিয়া এই ভূজটি 
অধিকাংশ সময় হইয়া পড়ে । সত্যবোধ হয় ত করিতেছ ; কিন্তু 

কাহাকে সত্য বলিতেছ, কে সেই সত্য, তোমার সহিত তাহার' 
সম্বন্ধ প্রধানতঃ কি, সেটির দিকে লক্ষ্য থাকে না__কাঁজেই শুধু 

সত্যবোধই হয় 3 কিন্তু সত্যে সত্যবোধ করা হয় না। সত্য সত্য 
তোমার যিনি আত্মা অর্থাৎ তুমি বা ঠোমার “অহং” বোধ 

যাহাতে জন্মিয়াছে, যাহ তে অবস্থান করিতেছে-_সত্যই একাস্ত- 
ভূঢুবে অবস্থটন করিতেছে-_যাহার অস্তিত্বটি তুমি স্বীয় অস্তিত্ব- 
রূপে ভাগ করিতেছ, সেই একাস্ত চিতশক্ডি সম্পন্ন চিন্ময় 

আত্মাই সত্য এবং আমার সেই আত্মাকেই সত্য বলিতেছি ও 
তাঁহারই এ বিশ্বমুণ্তি দেখিতেছি-_এ ভ্ঞানটি ঠিকু রুরিয়। ধরিয়া 
রাখিয়া, তাহাতেই সত্যবোধ ফুটাইবার চেষ্টা করিবে। 

৩ 
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তোমরা গ্ুবের উপাখ্যান জান? নারদ তাহাকে এই সত্যে 
সত্যবোধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।* যাহা কিছু দেখিতে, 

এ সমস্তই তোমার পন্পপলাশলোচন হরির মৃত্তি। তুমি সব্ধত্র, 
তাহাকেই দেখিতেছ ; তোমার সম্মুখে যাহা দেখিবে, ভাহাকেই 

তোমার পাদ্মপলাশলোচন হরি বলিয়াই বুঝিবে। তাই সে গ্রুব- 
জ্ঞানে সচেতন ঞ্রব শিশু বিপুল অরণ্যে ব্যান্্র সিংহ যাহা দেখিত, 

তাহার কণ্ঠ জড়াইয়। জিজ্ঞাসা করিত,__“কে আদিলে--ওগো 

তুমি কি আমার পদ্মপলাশপোচন হরি ?” সে শার্দ;লের ক 

জড়াইয়া ধরিত, সিংহের মুখ চুম্বন কর্রিতঃ পক্ষীর কূজনে তাহার 

হরি ডাকিতেছে বলিয়া উত্তর দিত। সে অকাঁশে দেখিত 

তাহার পদ্মপলাশলোচন, বুক্ষে দেখিত 'পদ্মপলাশলোচন, তৃণে 

পুষ্পে ভূমিতে দর্ধত্র সে দেখিত তাহার অন্তরের ধন পন্প- 

'পলাশলোচন । তার ঞ্রব-জ্জকানের পদ্মপলাশলোচনে--পল্মুপলাশ 

জোচনই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ফ.টিয়া উঠিত রে! এই মহা- 

জ্তানই যে পদ্মপলাশলোচন। তাই সে পদ্মপলাশলোচন 

গ্রবের' নয়নে ফ্রব-পন্মপলাশলোচনই অহরহ দেখা দিয়াছিল। 

আর শেষে তাহাকে বক্ষে লইয়! লোকালোচনের সর্বেচ্চ সীমায় 

সে পদ্মপলাশলোচন হরি তার প্রাণের মহাজ্ঞানী, পদ্মপলাশ- 

লোচন গ্ুবকে শ্ুবলোক রচনা করিয়া দিয়াছিল। 

সত্যে সত্যারোৌধ বা এ বিশ্ব সৃত্যেরই মুস্তি--এই জ্ঞানে সত্য- 

প্রতিষ্ঠা রাই-্প্রুবজ্ঞান। অধ্রব অনিত্য মিথ্যা, জ্ঞানে জগণ্ড 

দেখিলে এই ফ্রবজ্ভান হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ 
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বিশ্বকে প্রত্যক্ষ ধরব-সত্য ঈশ্বর জ্ঞানে দর্শন কর 
কঞ্স-_খধির এ গ্রুবদৃষ্টি *তোমাদিগের জ্ঞানচক্ষুখে পল্সপপলাশ- 

লোচন করিয়! দ্রিবে। তোমাদের চক্ষে সে পদ্মপলাশলোচন 

চক্ষু মিলাইয়! সর্বদা তোমায় তাহার ঞ্বলোকের দিকে আকণ 

করিরে। 

যো মাং পশ্যাতি সর্ধ্বত্র সব্ধঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 

তন্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥-_গীতা 

যে সব্বত্র আমাকে দর্শন করে, স্মস্তকে আমাতেই দর্শন 
করে, তাহার চক্ষের অন্তরাল আমি কখনও হই না.। সেও 
আমার চক্ষের" অস্তরাল কখনও হয় না_-এ মহাঁবাক্য সেই 
পল্পলাশলোচনেরই অঁমৃত-গাথা । 
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ল্বাড্ডছিন্লে ও অভ্ভশ্সে 

অবত্রহ্ম স্তম্ম পর্য্যস্ত সার! বিশ্বটা ত্রহ্মের যজ্ঞাগার, খধির। 

এ কথ! বার বার বলিয়া গিয়াছেন। একটা ধূলিকণার সঞ্চালন 
হইতে সমগ্র বিশ্বের বিবর্তন পধ্যস্ত সবটাই যেন এ যঙ্ঞকন্মে 

ব্যস্ত। চেতনে অচেতনে যেখানে যাহ কিছু দেখিতে পাওয়া! 

যাঁয়, সবটাই একটা কর্মের প্রবাহ, একটা বিরামহীন চাঞ্চল্য 

অবিচ্ছিন্ন গতি। আর এ সকল চাঞ্চল/ বা গতি ব্র্দে আহুতি 

অর্পণ মাত্র। এ যজ্ঞ অকিচ্ছিন্নভাবে অনন্ত কাল ধরিয়। চলিয়া 

মাসিতেছে, আর অনস্তকাল চলিতে থাকিবে । ব্রহ্ম অনস্ত, 

উহার বজ্ঞও আদি অন্তশূন্য । ব্রহ্মই এ যজ্ঞের হোতা, ব্রচ্মই 
হবিঃ, ব্রন্দই অগ্নি এবং ব্রক্গই অর্পণ। ঝ্কষিরা এ কথা বেশ 
স্পষ্ট বর্ণরয়া বুঝাইয়াদিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান নিজে অবতীর্ণ 

হইয়া এই কথাই বলিয়াছেন। | ্ 
এ যজ্ঞের কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, সম্বন্ধ” সধিকঁরণ ,ও 

সম্বোধন সকল বিভক্তিই- ব্রহ্ম । তিনি আপনাকে নানাভাবে, 
নানা রূপে, নান! নামে বিভক্ত করিয়াছেন। এই রকম বিভক্ত 
করিয়া নানা রকমের ভাবের হোমকুণ্ড জ্বালিয়! দিয়াছেন মাত্র। 
আর সকল হোমকুণ্ডে একই অগ্নি*সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই 
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অগ্নির নাম ভাব, কিন্তু তাহার শিখার নাম অভাব । সত্যন্বরূপ 

্রন্ধর ইচ্ছারূপ তপস্ত! রা তাঁপ, অভাবের শির্খার আকার লইয়া 

ধূ ধ ধূ জ্বলিতেচে | ধুলিতে ধুলিতে, জীবে জীবে, গ্রহে গ্রহে, 

্ষাণডেবরদ্যাণ্ডে শুধু অভাবের শিখা, অভাবের জ্বালা । ধূ ধুধু 

তাহার বাহা মুন্তি, হুহুছু তাহার তপ্ত শ্বাস। ভাবের 

অগ্নি অভাবের শিখা ! 

ভাব বা বোধরূপী অগ্নিকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া ধাহারা 
চিনিয়। লইতেছেন, তাহাদের যজ্জে পূর্ণাহুতি নিষ্পন্ন হইয়া 

যাইতেছে তাহার! সত্যন্থরপ ব্রন্ষে লিপ্ত হইয়া যজ্ঞের ভোক্তা 
হইতেছেন:_ফজ্েশ্রর হইতেছেন। আর যাহার! তাহা পারিতেছে 
না, তাহাদের অভাবের* অচিদ্বোধের শিখ! আকাশ ফুড়িয়া, 
শূন্য ছাঁপাইয়৷ দিগ দিগন্তে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে। 

ভাব বা বোধ ন! দেখিলেই অভাব বা অচিৎ। 

. খধষির কথা গুরুবাফ্য করিয়া ধীহারা অগ্রিকে চিনিতেছেন, 
চিনুতে সুর করিয়াছেন, তাহাদের শিখা সংযত হইয়া 
আসিতেছে। তাহাদের শিখ শুধু আলোক, দীপ্তিঃ রিকাশ ও 
জীবন প্রতিদান করিতেছে ; তাহাদের উঠিতেছে__অমৃত'; আর 
দেই অমৃত্ের উৎস পাইয়া, অমর হইয়া আনন্দে নির্ববাণের দিবে 
চলিয়াছেন-__তীহারা হইলেন সুর। যাহারা *চিনিতেছে না, 

চিনিতে চেষ্ঠা করিতেছে না, শুধু শিখাকে শিখ] বলিয়া, অভাব 
বলিয়া, অঠিং বলিয়,বুঝিতেছে, সত্যের ইচ্ছারূপু তপন্তা। বলিয়া 
যাহারা ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের শিখা শৃহ্যে শূন্যে 



৩৮ ধতস্তব। " 

ধক্ ধক জ্বলিতেছে ; শূন্যের পর শুন্য জ্বালাইয়া দিতেছে-_-শু'ন্যর 

পর শুন্ বিস্তার করিতেছে । অসংযত, অদমিত, উচ্ছজ্থল অভ্ভাব 
বা অনাত্মবোধের শিখায় তাহারা দিগ.দিগস্ত দগ্ধ করিতেছে, 

আপনাদিগকে পোড়াইতেচে। তাহাদের উঠিতেছে গরল, 
পাইতেছে গরল, আর দিকে দিকে শুধু গরল উদশীর্ণ 

করিতে । তাহারা পাইতেছে শুধু দহন, শুধু জালা, শুধু- 
ধূম-__-ভাহাদের নাম অস্থুর। 

একজনেরা পাইতে চাহে-_পুর্ণ,ণ পাইতেছে__পুর্ণত। 

অন্যেও পাইতে চাহে-_ পুর্ণতা, পাইতেছে-শৃদ্তয | , একজনের৷ 

আপনাদের পূর্ণ করিতে চাহে, পূর্ণের মুখ চাহিয়! তাহারা পূর্বের 
পূর্ণত্বই দেখে। তাহারা পুর্ণকে পুর্ণ ' অধিকার দিবার জন্য 
আপনাদিগকে রিক্ত করিয়া সর্বস্ব পূর্ণে যুক্ত করিয়া দেয়, 
পুর্ণের অধিকার বিস্তৃত করিয়া দেয়, আপনাদের অধিকার 
অক্ষুণ্ণ রাখিয়৷ পুর্ণের অধিকার সসীম করে না; অসীমের 
অস্তভু ক্ত হইয়া আপন আপন সন্ত হারাইয়া ফেলে; আপনার 
আসনে,পূর্ণকে বসাইয়া দেয়। আর একজনেরাও আপনাদের 
পূর্ণ করিতে চাহে ; আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া, অভাবের 
দৃষ্টি বাড়াইয়া অভাব আবিষ্কার করে, শুন্তের পর শুস্ রাজ্য 
তৈয়ারী করে, মার এই রকমে শৃন্ত বিস্তার করিয়া পুর্ণ 'হইতে 
যাইয়া শুনতেই তাহাদের পুর্ণের মরীচিকা তৈয়ারা হয়-_শস্থেই 
লয় পায় ৯» আপনাদের তাহার! পুণের আসনে বসাইতে চাহে | 

বলিয়াছি, ভাব বা বোধই এ যজ্ঞের অগ্রি, শিখা তার 
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অভাব ব'. অনাত্মবোধ। *“সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম খেলার “ইচ্ছায় 

অনন্ত ব্যাপ্তি লইয়া, একদিকে আপনার পূর্ণতা দেখাইতেছেন* 

আর একদিকে দেখাইতেছেন- শুন্য, শূন্া, শুন্য ! যাহারা 
ভাব দেখে, তাহারা অভাব দেখে না। যাহারা অভাব দেখে, 

তাহারা ভাব দেখিতে পাঁয় না। যাহারা অভাবদর্শী, তাহাদের 

শুধু-জ্বালা, শিখা-আর রব-ত্রাহি ত্রাহি । 

রব- ত্রাহি ত্রাহি, কিন্ত্ত তারে কে? ত্রাণকর্তী কোথায়? 

কে মাছ তারক, কে আছ পরিভ্রাতা! শুধু কুগুলীকৃত 
অগ্নিধূম !, আধার অন্তহীন, নিশ্চলতা! প্রান্তহীন, শুধু ধু ধু 
শূন্যের বিস্তার্! দৃষ্টি ধুমাচ্ছন্ন, শ্বাস ধূমরুদ্ধ-_কণ ধূমময় ! 

্রাতার সাক্ষাৎ নাই-_শুধু প্রতিধ্বনি! তুমি আছ? 
প্রতিধ্বনি-_“আছ”! “কই তুমি?” প্রতিধ্বনি__“তুমি 1” 

“কোথায়” ? প্রতিধ্বনি-__“কোথায় 1” “কৈ 1” “ওই? , 
' সাংঘাতিক যজ্ঞ! যজ্ঞ ঠিক হইতেছে, যজ্দেশ্বরও ঠিক 

রহিয়াছেন, অভাবদর্শীলোক ভাবিতেছে-_গৃহদাহ, দহনশাল!। 
হেথা "হইতে পালা, পাল1। যাবে কোথায়? তা” জানি: 
না। মূল"ন। দেখিলে এই রকম হয়। 

খবির! . বলিলেন-_-বৎস । এপালাপালি ছুটাছুটি করিতেচ্চ 

কেন? যজ্দেশখ্বরকে দেখ। সেই দিকেণ্চহিযু। থাক । চোখে 

ধোয়া লাগিবে না। ইহ গৃহদাহ নহে-_যজ্জাগার | 

“কই-ৃ-কই যজ্ঞেশ্বর ৮ এই তোমাতেই্_-তোমার 

অন্তরে, আমাতেই-__-আমার অন্তরে, এ যজভ্রতেই__যজ্ঞের, 



৪ 'খতস্তর। 

অন্তরে, এই শিখাতেই__শিখার- অন্তরে, ওই জ্বালাতে ই__ 
জালার অন্তরে ।' | 

এ জগৎকে, এ ব্রহ্মযজ্ঞাগারকে, এ সত্যস্বরূপ চিন্ময় 

ব্রন্মের চেতনার লীলাক্ষেত্রকে যদি চেতনবিলাস, জ্ঞানের 
লীলার অঙ্গ, বোধের বিবর্তন বা চিন্ময় আত্মার নামরপ ক্রিয়া 

প্রকাশ “বলিয়া চিনিতে পার, জানিতে পার, মানিতে পার 

অনাত্মদর্শনের চক্ষুতে জ্ঞানের অগ্তন দিয়া যদি আত্মাদর্শনের 

দিবাদৃষ্টিলাভ করিতে পার, যদি সত্যন্বরূপ পরমাত্মরূপী য্জেশ্বর 
রহিয়াছেন--এইট। জানিয়া, মানিয়া, তাহার সার্ববভৌমিক 
সর্ভীবোধ এ বিশ্বের স্থলতম প্রকাশ পধ্যস্ত বিসপিত করিয়া 

দিতে পার, যদি ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুত, ব্যোম অথবা শব 

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অথবা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার অথবা 

এসমস্ত বিকারের মূল ক্রিয়াশক্তি পর্যাস্ত আত্মারই মন ও প্রাণ- 
প্রক্মশ বা বোধেরই নামান্তর, রূপান্তর, ক্রিয়াস্তর বলিয়া 

উপলব্ধি করিতে পার, তবেই হইবে তোমার যজ্ঞেশ্বর দর্শন, 
যজ্দর্শন ! আর যতক্ষণ' তাহা না পারিবে, ততক্ষণ মিথ্যা, শূন্যতা 
'অভাবের মরীচিকা প্রভঞ্জনের মত তোমায় শূন্যে শৃন্টে উড়াইয়া 

লইয়া বেড়াইবে। মৃত্যুর জ্বালাময় লেলিহান জিহ্যাঁয় তোমায় 

বার বার নিক্ষিপ্ত করিবে। মরণের ক্ষুধা নিবারণের জন্য 
তোমায় বার বার জন্মাইতে হইবে আর জ্বলিতে হইবে । 

তবেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রীণ পাইতে হইলে, মোহের 
বন্ধন হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতত হইলে, অগ্নিশিখার দহন 
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হইন্ডে কোর্টিচন্দ্রসমশীতল পরশ লাভ্ করিতে হইলে, “সত্য- 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে হইবে-_সত্যদর্শনে প্রাণ-পণে 
আপনাকে সত্যময় করিয়৷ তুলিতে হইবে । মৃত্যু যে অমৃতেরই 
অন্য মৃত্তি;,বোধময় তোমার আত্মাই যে মৃত্যু ও অমৃত, উভয় 
মুত্তিধারী। অন্তর ও বাহির__এবে তোমার সত্য আত্মারই 
বোধষুগ্ব-_এ কথ শ্রুতিতে ধষিরা দেখাইয়। দিয়াছেন এবং 

এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া, তুমি তোমার বোধকে তদাঁকারীয় 

অনুভূত্তিতে পুর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। কি অন্তরে, কি 
বাহিরে, অন্যু কোন সত্তা অনুভব করিবে না বা হইলেও 

তাহাকে আত্মারই সত্য মৃত্তি বলিয়৷ অনুভব করিবে__এই 
উপদেশই স্বশ্রুতির পার মীমাংসা । ইহাই “ঈশা বাস্যমিদং 
সর্ববং যৎ ফিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” বলিয়া খষি ঘোষণা করিয়া- 

ছেন। এ জগতকে--এ জগদ্ভোগকে সত্যসস্ভতোগে পরিণতু 
কর। ইহাকে সত্য বলিয়া দেখ। আপনাকে সত্য বলিয়। বোধ 

কর. ,সত্য ভিন্ন স্তরে বাহিরে কোথাও কিছু তুমি জানিতেছ 
ন।--ইহারই অনুশীলন কর । জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, দেখিও 

ন1। বল-_-'আধারভূতা, জগতস্বমেকা।” বল--“স বা অঁ়মাত্মা 

বন্ধ বিজ্ঞানগ্তয়ো মনোময়ঃ প্রাণময়স্তক্ুর্্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবী- 

ময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ন্তেজোময়োহতেজোময়ঃ 
কামময়ঃ অকামমুয়; ক্রোধময়, অক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োইধর্ম্মময়ঃ 
সধর্বময়ন্তদ্যদ্বেতদিদন্ময়োইদোসিয়ঃ1৮ সেই জ্বাত্বা ৰা আমার 
এই আত্মাই প্রত্যক্ষ অপ্রত্ঞক্ষ যাহ! কিছু সমস্তময়। তিনি 
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পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, অগ্রিমঘ, আকাঁশময় । তিনি বোঁধময় 
বিজ্ঞানময়, মনৌময়, প্রাণময়। তিনি, তেজোময়, অতেজোময়, 

কামময়, অকামময়, ক্রোধময় অক্রোধময়, ধন্মময়, অধশ্মময়_ 

সর্ববময়, সর্ধই তিনি-_তিনিই সর্বর্ব। সত্য সত্য তিনিই রহিয়া- 

ছেন। কি অন্তরে, কি বাহিরে, সত্যই রহিয়াছেন। মিথ্যা নাই, 

মরীচিকা! নাই, অচেতনমুণ্তি ধরিয়া সত্য সত্যই তিনি রিরাজ' 

করিতেছেন । ওরে, আমি সত্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আমার 
অন্তরে সত্য, বাহিরে সত্য, এ জগৎ সত্য, আমার মন সত্য 

ইন্দ্রিয় সতা, প্রাণ সত্য, আমিও সত্য। সত্য এ বিশ্ব, সত্য এ 

জীব, সত্য এ দেবতা-সংঘ। সত্য তিনি, যিনি সকল সতোর 

সত্য । আমি সত্যে জাত, সত্যে অবস্থিত, সতো আমি লীন 

হইব। শোন শোন বিশ্ববাসী, শোন অমৃতের বরপুত্রগণ, আমি 
সে মহান সত্যকেই দেখিতেছি, জানিতেছি, মানিতেছি। নেহ 

নানাস্তি কিঞ্চন_-নানা জন নাই । একজনই নান! হইয়া রহিয়া- 

ছেন। ওরে আমায় সত্য ভিন্ন আর কে ধরিবে রে__ আমায় সত্য 

ভিন্ন আর কে বক্ষে তুলিয়া লইবে! সত্য ভিন্ন অন্য কাহার অন্ন 
আমিঃগ্রহণ করিব, কাহার সলিলে আমি অবগাহন করিব, কাহার 
অগ্নিতে, কাহার দীপ্তিতে আমি চক্ষুময় বাঙ্জয় হইব, কাহার 

বায়ুতে আমি জীবন «ধারণ করিব, কাহার গগন-শ্রোত্রে' আমি 

আমার আদরের নেহের, প্রীতির, ভক্তির, অনাচারের আবাারের 

স্তুতি অভিযোগ ঢালিয়া দিব? বে ভিন্ন__জন্মাদ্স্ত যতঃ-_যাহা 

হইতে এ সব জন্মিয়াছে, যাহ! হইতে আমি জন্মিয়াছি--সে ভিন্ন 
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কাথাকে আমি আমার প্রাণের প্রাণ দিয় বরণ করিব? সে 
ভিন্ন অন্য কাহার ধন, কাহার বিষয় আমি ভোগ করিব? ওরে, , 

কাহারও ধন গ্রহণ করিস না। বিষয়-ধন তাহার ধন বলিয়া 
গ্রহণ কর। মী গৃধঃ কম্যন্থিদ্ধনম্্। সত্যই বিষয়-সকল 
তাহারই মহিমা । তাহার মহিমা বলিয়া সে সকল ভোগ 

কর।* অন্ত কাহারও ধন গ্রহণ করিও না। সত্য আত্ম হইতে 

অন্য বলিয়া যাহা! জানিবি-_তাহাই বিষ, তাহাই মৃত্যু। 

অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-সকলকে আত্মার সত্য-মৃত্তি বলিয়া 
এইরূপে গ্রহণ কর। মিথ্যা বুঝিতে গিয়া মিথ্যার মরীচিকা 
রচনা করিস ন)। তোর প্রাণের দেবতাকে বিষময় আবরণে 

আবৃত করিস না। কিমুতির অন্ধকারে ডুবাইয়া দে- তোর 
মিথ্যাবুদ্ধি অনন্ত কালের জন্য । 

এই সত্যে সত্যবোধই সত্য-প্রতিষ্টা ৷ 

-নভ্য্যান্চভ্ুর্ভি 

অভ্ভত্মে 

এই সত্যে সত্যানুভূতি ছুই দিক্ দিয়া করিতে হয়, আর 
ইহারই নাম দিই সত্য-প্রতিষ্ঠা বাহিরে +ও আস্তরে। অন্তরে 
সমস্ত বিষয়ই যে বোধের পতি আর সেই পরম সত্য বোধস্বরূপ 
ধা বোধধর্ম্টী আত্মা যে অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, প্রতি 

বিষয় আমর অন্তরে যে ,ইহাই দেখাইয়া দিতেছে ! যখন 
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বায়ু প্রবাহিত হয় না, তখন আমার চারি ধারে বায়ু অবস্থান 
করিলেও তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু হস্ত-সধ্যালনে বায়ুত্রঙ্ষ 

উখিত হইয়া বায়র অস্তিত্ব যেমন আমায় বুঝাইয়া দেয় 
তেমনই সর্বদা আমার চেতন! রহিয়াছে, ইহ! জানা থাকিলেও, 

বিষয়ের প্রতিঘাত তাহার অস্তিত্বকে যে আমার উপলব্ধিতে 

স্ফ'টতব করিয়া! দিতেছে_-ইহা! লক্ষা করিয়া নিজ অন্তরস্থ 
আত্মার অস্তিত্ব উপলক্ষি করিতে হইবে। এই তুমিই 

জলরূপে প্রকাশ পাইলে, এই তুমিই অগ্নিরূপ ধারণ করিলে-_- 

জল, অগ্নি আদি বিষয়দর্শনে এইরূপে বাহ জগণ্ড হইতে 

অন্তর্জগতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অস্তরেই যে সেইগুলি 
দেখিতেছ, ইহা জানিবার দেখিবার ধুঝিবার চেষ্টা করিতে 

হইবে। ধূম যেমন অগ্নি অনুমান আনিয়া দেয়, অন্তরের এই 

বিষয়ানুভূতিরূপ ক্রিয়া তেমনই বোধস্বরূপ আত্মান্তিত্বজ্ঞানে 
হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। এই রকম দেখিবে আর বলিবে-_- 
তুমি আত্মা তুমি সত্য-_তোমার এ ক্ষুত্র মৃত্তি ছাড়িয়া, মহান্ 

পরমাত্মমুন্তি ধারণ করিয়! আমার বোধগম্য হও-_তোমায় বোধ 
করি £ ওগো, তুমি আমার চেতনায় আবিভূত হও 1 *সত্যং পরং 
বিদ্মহে সত্যং পরং বীমহি, তন্নঃ সতাং প্রচোদঘা। * আমি 
জানিতে না পারিলেগড তবু জানিতেছি, তুমি রহিয়াছ। আমি 
দেখিতে না পাইলেও তবু দেখিতেছি, তুমি অবস্থান করিতেছ। 

তুমি সত্য__আমায় মহাসত্য-মুত্তিতে দেখা দাও । শ্রীকৃষোর 
অলৌকিক বাল্যলীল! দেখিয়াও যেমন ষশোদা ভাহাকে চিনিতে. 
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পারে নাই--জগদীশ্ঘর বলিয়” তেমনি, আত্মাকে হুদয়ের মাঝে 

বোঞ্রূপে পাইয়াও চিনি ন্না, জানি না যে, এই আমার অন্তরই 
পরমীত্মা। গীতায় তিনি বলিয়াছেন,_ 

“আবুজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমা শ্রিতম্। 
পরং ভাবমজান্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ 

জামার সর্ধবভূতমহেশ্বর পরমভাব না জানিয়া, মানবতনু- 
আশ্রিত আমাকে মুটেরা অবজ্ঞা করে। তোমরা অবজ্ঞা করিও 

না-এ বোধশক্তিময়ী মাকে, এ বে।ধরূপী আত্মাকে, এ ভ্ভান- 

মুত্তি পরাগড়িকে । তুমি আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, সর্ববদা 
বাহ হইতে স্বন্তরে ফিরিয়া দাড়াইবে। তাহাকে আহার 
করাইলাম+-তাহাকে *স্লান করাইলাম, তাহাকে শয়ন 
করাইলাম-__নিজের শয়ন সান আহারে এই রকম বোধ 
উজ্জীবিত করিতে থাকিবে । দেখ, বোধ যদি তৃপ্তিময় না হয়ঃ 
তাহা হইলে তুমি তৃপ্তি অনুভব কর না__অর্থাৎ তৃপ্তি অনুভব 
করা অর্থে ই বোধের তৃপ্তি আকার পরিগ্রহণ করা। এইরূপ 

আহার বিহার শয়ন-_সমস্তে তুমি যে তৃত্তি পাও, তাহা তাহার 

শক্তির বা তাহারই তৃপ্তির প্রতিবিম্ব । তিনি সুখী হইলেই তুমি 
হুর হও, তিনি আনন্দিত ভাব গ্রহণ করিলেই তবে তুমি 
আনন্দিত হও । 

আর এঁই রকম অন্তরে বিষয় অর্পণ অভ্যাস করিতে করিতে 

এঁক দিন তুয়ি দেখিবে, অন্তপ্নেই সমস্ত বিষয় রহিয়াছে । প্রকৃত 

পক্ষে বিষয়-মৃণ্তি ধরিয়া যাহার শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, 
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ভিনিই বিষয়ের ভোক্ত!। অস্তরেই বিষয় ফুটিতেছে ' এবং 

অন্তরেই তাহার ভোক্তা রহিয়াছেন ৮ এখন দেখ, যদি দ্ুুমি 

এই বোধকেন্দ্রে এমন অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হও 

যে, বাহিরের গন্ধ না পাইলেও তুমি গন্ধবৌধ, আপনাতে, 

ফুটাইয়। তুলিতে পার, বাহিরের মিষ্টান্বাদীয় কিছু না 

লইয়াও তুমি বোধে মিষ্ট আস্মাদ উদ্ধদ্ধ করিতে পার, তবে 
আর বাহিরের পদার্থের উপর তোমার আসক্তি থাকিবে 

না। তুমি আপনাতে সর্বব গন্ধ, সর্বব রস, সর্ব রূপ, পর্ব শব্দ, 

সর্বব প্রাণ, সব্ব শক্তি দেখিয়া আর বাহিরের, সে সকলে 

অভিভূত হইবে না; আত্মরত, আত্মতৃপ্ত আত্মন্্থী হইবে। 

ইহাকেই শান্সে আপ্তকাম পুরুষ বলে অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠা 
সিদ্ধ হইলে এইরূপ আগ্তকাম পুরুষ হওয়া যায়। এ কথা 
আমি বলিতেছি ভাবিও না । শ্রুতিতে ঠিক এই কথাই আছে। 

অন্তরাকাশে সমগ্র বিশ্ব সমাহিত, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে,_-“ঘদিদমণ্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পৃগুরীকং 

বেশ্া দহরোহম্মিনন্তবাকাশঃ তস্মিন্ যদস্তস্তদন্বেষ্টব্যং-.-যচ্চা- 

স্তেহান্তি যচ্চ নাস্তি-সর্ববং তদস্মিন সমাহিতম্।” দেহরূপ 
এই ব্রঙ্গপুরে অন্তহ্বদয়াকাশ আছে, তাহাতে ত্রিভুবনে যাহা 
কিছু আছে, যা কিছু নাই, সমস্তই সমাহিত। অন্তরাকাশ 
সন্বন্ধে শ্রুতিতে বহু স্থলে এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আছে। ইহাই 

বোধাকাশ।. যদি সাধনায় সিদ্ধিলীভ করিতে চাহ, তবে তাকি- 
কের তর্কে ভূলিও ন1। সত্য বলিয়া সত্যজ্ঞানে খধির এ উপদেশ 
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ধারী কর, যাহ! তুমি অন্বেষণ করিতেছ-_যাহা লাভ কারিলে 

তুম্তি কৃতার্থ হইবে-_তাহ্থা তোমাতেই-__অন্য 'কোথাও নহে । 
তিনিই তোমার অন্তরের অন্তররূপে _ অন্তর্ধ্যামিরূপে ;এ কথা 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, বলিবার সময় ভাল করিয়া বলিব। এখন শুধু 
অন্তরে তিনিই যে রহিয়াছেন, তোমার অন্তর সতা সত্য 
'তিনিই__এইরূপে অন্তরে সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে+ ইহাই 
ধারণা কর । “তুমি সত্য, তুমি আমার অন্তর”_-যেখানে সত্য- 

প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে অন্তর বলিয়! এইরূপে বৌধ করাই 
অন্তরে সতাঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ । তুমি আত্মা, সত্যই তুমিই 

পৃথিবীর অন্তর, তুমিই এ বায়ুর অন্তর, তুমিই আকাশের অন্তর 
এই আমার অন্তর, আমাধ্ব প্রাণের অন্তর,আমাঁর মনের অস্তর-_ 

আমার হৃদয়ের অন্তর, তুমি অন্তর, সর্ববাস্তর আত্ম! তুমি, আমার 
আমিত্ব তোমাতেই জাত । “আমি” বলিয়া এই যে বোধ, ইহাই, 

আমি এবং এ আমার অন্তর ভুমিই। তুমি সর্ববান্তর-_তুমি 
সর্ববাস্তর অন্তর্ধামী সত্য । এইভাবে অন্তর শব্দের ভাবার্থ 
অনুভব করিতে প্রয়াস করিবে । তকেই বাহির ও, অন্তর 
যেখানেই সত্যাবোধ ফুটুক, অন্তরকেই দেখা হইবে। তীাকে 
তুন্তর"রপ্রে বোধ করিবার প্রয়াস কর! ও তৎসাহায্যে 

অন্তর্দশী হইতে যাওয়াই অন্তরে সত্য-প্রতিষ্ঠা ।, 
তিনি সচ্চিদানন্দ। এ বাহা অচেতন ; জগৎ সৎ বা! অস্তিত্ব- 

ধৌধ-প্রকাশ্/প্রধান ; অর্থাৎ“রহিয়াছে্ এই, ভাঁবটিই প্রধান 
ভাবে বাহা রা হইতেক্জাগিয়া উঠে! আর জীব চিৎ- 
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প্রধান বা জ্ঞানপ্রধান। জ্ঞানপ্রধান বলিলে অস্তিত্ব ও 

" চিন্ময়তা--উভয়ই একত্রে অনুভব হয়। কেন না, অস্তিত্বশূন্য 

চেতনা হইতে পারে না। আর তিন স্বয়ং আনন্দপ্রধান। 

আনন্দপ্রধান বলিলে “অস্তিত্ব” ও “চিন্ময়ত্ব” তৎুসঙ্গেই 

বুঝা যায়। কেন না, অস্তিত্বশূন্য অথবা জ্ঞানশৃহ্য আনন্দ হয় 
না। ষেই জন্য বাহে সত্য-প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ অস্তিত্বভাবপ্রধান 
হয় এবং অন্তরে সতাপ্রতিষ্ঠা চিন্ময় অস্তিত্বভাবপ্রধান হইয়া 
থাকে । অবশ্য সর্ববত্রই আনন্দময় সত্যেরই অন্বেষণ করিবে, 

ইহু। সত্য, কিন্তু প্রধানতঃ বাহ ও অন্তরে ওইরূপ অস্তিত্ব ও 

চিন্ময়ত্বরূপ বিশেষত্ব অনুভব করিবে । 

সেই জন্য প্রথমে বাহে সত্তীবোধকভাবে এবং অন্তরে চিন্ময় 

সত্তীবোধকভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিবে । বাহিরে 
সমস্ত পদার্থের এই যে “থাকা” এই “থাকা”ই তাহার থাকা 

এই অস্তিত্বস্বরূপ সত্যযুত্তি দর্শন করিবে এবং অন্তরে “মনপ্রাণ- 
ক্রিয়াময় অস্তিত্ব”রূপে তাহাকে বরণ করিবে । আর বাহ সত্য- 

প্রতিষ্ঠাকে অন্তরেরই প্রকাশ বলিয়! অন্তর্বুদ্ধি আরোপ করিয়া 
অন্তরস্থ হইবার চেষ্টা করিবে । 



-ত্যাহ্হস্ভুর্জি 

ন্বাত্িল্ে 

গ্নেমন অন্তরে, বাহিরের আস্তিকাবোধে সত্য প্রতিষ্ঠাও 
ঠিক এই রকম সত্যজ্ঞানে করিবে । যখন অন্তর" বাহির 

বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন 

আগে যেমন বলিয়াছি, তেমনই করিতে হইবে । ভাবিবে, তুমি 

রুঠিয়াছ,__শুইথানে, এই জলে, এই ধরণীতে, এই অগ্নিতে,এই 

সাকাশে ভুমি বহিয়াছ,-_তুমিই রহিয়াছ । আমি যেখানে শির 
নত করি না কেন, তোমার চরণে করিতেছি-_এ জ্ঞান থাকিলেই 

সে প্রণাম সত্য সত্যই তোমার চরণে করা হইবে । আমি যদি 

অন্ধ হই, আর কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, 

তবে সে লোক কোথায় রহিয়াছে এইটুকু স্থির জানিয়া, 

সেইশাৰন যাইয়া উপস্থিত হই, আর আমার যাহা কিছু তাহাকে 
বলিবার আছে বলি; তবে তাহাকে দেখিতে না৷ পাইলেও 
যেমন আমার বলা! ব্যর্থন্হয় না, তেমনই তুমি সব স্থলে রহিয়াছ, 
আশমি,বোধচক্ষুহীন অন্ধ, আমি দেখিতে পাইতেছি ন1; কিন্ত 

তুমি রহিয়াছু__এ ত গ্রুব সত্য । আমি তোমায় দেখিতে ন। 
প্ইলেও, আমি*তোমার উদ্দে্খ্য যাহা করিক, যাহা বলিব, 
নিশ্চরই তাহা ব্যর্থ হইবে না-তুমি তাহা 'দেখিবে, শুনিবে 

৪ 
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এ মহাসত্য আমার হুদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । সত্/প্রতিষ্ঠার 

এই সাধারণ ভাব সর্বদা গ্রহণ করিবে আর যখন বাস্িরে 
কোন পদার্থে, কোন প্রতিমাদিতে বা পৃথিবী, র্যা, আকাশ- 
এমন কোন কিছুতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে, তখন , ভাবিও না, 

এই যে পৃথিবী, এই যে সূর্যা, এই যে আকাশ, ইহার অন্তরে 

তিনি দ্সবস্থান করিতেছেন-যিনি সত্য, যিনি আত্মা, যিনি 

আমার ও বিশ্বের জন্মস্থিতি-লয়ের আশ্রয়--তিনি ইহার 

অন্তরে আছেন, ইনি নহেন__-এরূপ ভাবিবে না। যেমম পিতা 

মাতা প্রভৃতি কাহাকেও যখন প্রণাম কর, কি সেবা কর বা 

পুক্রাদিকে ধখন সহ কর, তখন যেমন ভাব না.যে,“এই দেহের 

অন্তরস্থিত আত্মাই আমার পিতা মাতা'ঘা পুত্র এ দেহ পিঞ্জর, 
মাত্র-ইহাকে আমি সেবা! বা স্সেছ করিতেছি না_-এই দেহের 

অন্তরস্থিত আত্মাকে সেবা করিতেছি_স্সেহ করিতেছি-_»” 

তেমনই পৃথিবী সূষ্য প্রতিমা আকাশ, যেখানে সত্যপ্রতিষ্ঠ 

করিবে, ভাবিবে__ইনিই সেই। ইহার অন্তরে যে আত্মা আছেন 

তাঁহাকেই মাত্র লক্ষ্য করিতেছ, এরূপ ভাবিবে না। জগতের 
অন্তরে তুমি-_ইহা শুধু অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় ভাবিতে 
পার, কিন্তু বস্তবিশেষে সতা প্রতিষ্ঠা করিবার সময়, ভাবিবে, এই 

জগত্ুই তুমি--তুর্মিই সূর্যযরূপী-_তুমিই জলরূপী-_প্রতিমা- 
রূপী-_ আকাশরূপী। তবেই, সত্যবোধ সম্যক্ স্ফত্তিলাভ 

করিবে । অন্তরে সত্য উজ্জীবিত হইয়া তোঁমায সত্যবোধময় 

করিয়া দিবেন। 
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বিশ্বরূপে এ সত্যপ্রতিষ্ঠার অভ্যাস করিবে। প্রাহ্মণের 
্ক্মগায়ত্রী সত্যপ্রতিষ্টার চরম মন্ত্র। ব্রান্মণেতর অন্যে এ ভা 
লইয়া স্বচ্ছন্দে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে | ওরে, যেমন প্রদীপা- 
লোক ধরিয়া সুঁধ্য দেখিতে হয় না, সূর্ধ্য দিয়! হূর্ধ্য দর্শন হয়, 
তেমনই সত্যবোধ দিয়া সত্যকে দেখিতে হয়, আত্মা দিয়াই 

আত্মাকে জানিতে হয়। ইহা মেধার কৌন কৌশলের কথা 

বলিতেছি না। এমন সত্যভাবে তোমার বাহিরের পদার্থে 

সত্য+বোধ করিতে হইবে বা সে জ্ঞানকে এমন সত্য করিয়া 

তুলিতে হইবে যে, তোমার প্রাণে সে পদার্থের নামরূপ বা! 

কোন কিছু অসত্য, এমন বোধ না থাকে । ইহাতে কার্য্যতঃ 
যদিও মনে হইবে, প্রতীক উপাসনা হইতেছে, অর্থাৎ নাম- 
রূপাত্মক খণ্ড আত্মার সাধনা হইতেছে, তবু তাহাই জাঁনিও-_ 
অথগু বা ব্রহ্ম উপাসনার উপক্রমণিকা। অর্থাৎ সেই খগুপদার্থে 
সত্যবোধ ভাসিয়া উঠিলেই তোমার পমস্ত চেতন। তাহাতে তন্ময় 

হইয়া যাইয়া, অন্য কোন বস্তু আর বোধ করিবে না; অখগ্ 
সত্য'বোধই তদাকারে ফুটিতে থাকিবঝ্েএবং তখন নামরপার্দি 

প্রচ্ছন্ন হইয়া বোধকেন্দ্র অথবা সত্যবোধই স্ফুটতর হইবে। 
'আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, কাহাকে তুমি সে বাহা 

পদণর্থের আকারে দেখিতেছ, সে কে, *তোস্কার কে- এ কথা 
পুর্বে বর্লিয়াছি। ওরে, তুই তোর সত। আত্মাকেই সতা সত্য 
শৃথিবী আকারে দেখিতেছিস্, তোর সত্য তবত্মাক্কে তুই জল- 
রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছিস্*তোর সত্য অমুত চিন্ময় আতআ্মাকেই 
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তুই অগ্নিরূপে দেখিতেছিস্, তোর 'সত্য অমৃত চিন্ময় 'আত্মাকেই 

ভুই বায়ুরপে, আকাশরূপে, শশী সুধ্যরূপে, সব্বরূপে 

দেখিতেছিস্। স্ব্বরূপে তুই তোর সত্য জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় 

আনন্দময় সর্ধাস্তর আত্ম'কেই দেখিতেছিস্4 
অস্তিত্ব-তোর সত্তার আশ্রয়। তুই রহিয়াছিস্ বলিয়া যে 

সত্তাবোধ করিস, সেই জ্ঞানময় সত্তারই বিভূতিময় মহিমময় : 
সত্য মৃত্তি এ বাহ বিশ্ব--তোর আত্ম! হইতে অন্য কেহ নয়__ 

অন্য কেহ নয়। তোর প্রাণের প্রাণ সত্য চিন্মর আত্মাই-_ 

যিনি বিশ্ের ত্রাতা, পাতা, হর্তা, তিনি সত্যই এ পৃথিবী আদি 

রূপে রহিয়ছেন--এ জ্ঞানে সত্যবোধ জাগিলে তুই কি স্থির 

থাকিতে পারিবি রে ! যখন যেখানে সেক্পপ বোধ হইবে, তখনই 
তুই তাহাতে ন! লুটাইয়া৷ থাকিতে পারিবি না। বক্ষের ভিতর 
তাহাকে পাইবার জন্য তুই নিব্বিচারে সে পদার্থের উপর 

ঝ'পাইয়া পড়িতে উন্মুখী হইবি। ভূমিতে লুষ্ঠিত হইয়৷ তুই 
তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে থাকিবি--ষখন তাহাকেই 
ভূমিরপে দেখিতেছি--এরূপে সত্যবোধ ফুটিবে। অগ্নিতে 
ঝাপাইয়। পড়িতে তোর প্রাণ উন্মুখী হইবে-_-যখন' অগ্নিতে সে 
সত্যবোধ জাগিবে। যাহারই সত্যপ্রতিষ্ঠা একটু উজ্জীকিত হয়, 
সেই ওইরূপ ন! করিয়া থাকিতে পারে না। আমি যাাকে' 
যাহাকে এ সত্যপ্রতিষ্ঠ। অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছি, 
সকলেরই, সত্যবোধের তারতমেঃ অল্লবিস্তর এ ভাব আসিনে 

দেখি এবং এইরূপ দেখিলে তখনই বুঝি, সত্যবোধ সত্যই, 
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ফুটিতে আঁরস্ত হইয়াছে । প্রাণের .প্রাণকে কি বাহিরে কেহ 

র্খিতে পারে রে? প্রাণের প্রাণকে কি আপনা হইতে ভিন্ন 

কাঁরিয়া কেহ দেখিয়! তৃপ্তি পায় রে? সত্য সত্য যিনি ঈশ্বর 

তাহাকে দ্নদয়*ভিন্ন অন্য কোন বৈকুষ্ঠে প্রতিষ্টিত করিয়। 

কেহ কি স্থির থাকিতে পারে রে? সত্য ঈশবরমৃত্তিবোধে 

' জগন্দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত মৃত্যকুঠা, অচিংকুষ্ঠা বিদুর্িত হইয়! 

যায়। আর সেই বিগতকু হৃদয়ের বথার্থ নাম বৈকু্ঠ_তোর 

সত্যঠাকুরের সত্যাসন। আর সেই বৈকুষ্ঠপতির রসলীলায় 

শক্তিরূপ ; সখীবন্দও তিনিই-বিশ্বরূপে নব প্রকৃতিরূপে 

“বিরাজিত। তুই বাহ্বিশ্বে সত্যপ্রতিষ্টা কর__হৃদয়েই এ বিশ্ব 

দেখিতে পাইবি। কুঁঝিবি, যাহ! কিছু দেখিতেছি, এ সমস্ত 

হাদয়েই-_হদয়স্থ তিনিই ; তোমার জ্ঞানই ওইরূপ অন্তর্বাহা 

আকারে আবন্তিত হইয়। আত্মাকে বরণ করিতেছে । 

আর এই ভাবই তোর প্রতীক উপাসনা কে ব্রন্মোপাস্নায় 

উন্নীত করিবে । 
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আব্তিক্ষয-্বাঞ্ৰ 

পূর্বেধীক্তরূপে অন্তরে ও বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে বা 
সত্যের সত্যানুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে তাহাতে যে ক্রম 

বা ঘনত্ব অনুসারে সাধনার যে স্তর পর পর অবলম্বন করিতে 

হয় অথবা স্বতঃ ফুটিয়া উঠে, তাহ। প্রধানতঃ চারি প্রকার। 

(১) আস্তিক্য বোধ; (২) আশ্রয় আশ্রিত বোধ; (৩) আত্মীয় 

বোধ; (৪8) আত্মবোধ | যে দিক্ দিয়াই পাধনা কর না কেন 
এই চারি স্তরের অনুভূতি ফুটাইয়! ভুলিতে হইবে বা ফুটিবেই 
ফুটিবে। যোগ কর, জ্ৰানচর্চা কর, ভক্তি কর, কর্্বী হও, 

সন্গযাসী হও, তোমার বোধের ভূমি ক্রমশঃ এই চারি ভাবে 

পুর্ণ হইতে থাকিবে । যদি হয়, তবেই তুমি যে পন্থী হও না 
কেন, তোমার সাধন সুসিদ্ধ হইবে । যদি না হয়, সাধন। 

বিফলতায় লুন্ঠিত থাকিবে । 
আমি প্রথমে সেই জন্য আস্তিক্যবোধের কথাই বিশেষ 

করিয়া বলিব। : সাধারণতঃ লোকে সাধনাততপর হইবার 
সূচনায় মনে করে, আস্তিক্যবোধ যেন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ 
'আছেই, ইহার আর সাধনার কোন আবশ্বাকতা নাই। কেহই 
সাধন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে যদি বলি,“ভগবান্ 
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"যে রুহিয়াছেন, ইহা মান কি ?”__ “আজ্ঞে, ভগবান আছেন 

মানি কই কি--+তাহা না মানিলে তীহাকে গ্লাইবার উপায় 

জিজ্ঞাসা করিব কেন? শুধু কি প্রণালীতে সাধনা করিলে 

তাহাকে পাওয়ায়, সেইটি দয়। করিয়া বলিয়া দিন।» ইহাই 
"সাধারণ উত্তর । আস্টিক্যবোধের যে আবার সাধনা করিতে 

হুয়_ভগবান্ রহিয়াছেন” এ জ্ঞানের ষে আবার অনুশীলন 

প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজন কেন, ইহাই যে সাধনার ভিত্তি, 
এ কথার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা আসে না। এজ্ভান যেন অতি 

সামান্য এবং সকলেরই আয়ন্তের মধ্যে । শুধু একটা “ক্রিয়া” 

বা পন্থা পাইলেই মুক্তি তাহাদের সমীপস্থ ! তোমর বিশেষ 

করিয়া মনে 'রাখিবে, এই অস্তিত্ববোধের সাধনাই সকল সাধনার 

প্রাণ । 

“আমার ভগবান আছেন” এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিলে সাধনার মার বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। সমস্ত 
সাধন! আপনা হইতে হইয়া বায়। আর এ বোধে প্রতিষ্ঠিত 

না হইলৈ “যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্ত, বেত নতু চন্দনস্য” 
হইতে হয় ।* যাক্, আমি আস্তিক্যবোধের কথা বলি, 

» খষি বলেন, “অস্তীত্যৈবোপলব্বব্যঃ তত্বভাবেন চোভয়োঃ। 
অন্তী্ত্যেবোপলব্বস্ত তত্বভাবঃ প্রসীদতিঞ/_কঠ। তাহার 
উপলব্ধি ছুই প্রকারে করিতে হয়, “অস্তি__তিনি রহিয়াছেন”__ 
এই ভাবে এবং তত্বভাবে* বা স্বরূপভাবৈ। কিন্ত এই 
স্বরূপ বা তন্বভাবে উপলব্ধি তহারই হয়, যে তাহীর অস্তিত্বের 
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উপলব্ধি প্রথমে করে। তবেই'দেখ, অস্তিত্বের উপলব্ধি না 
" করিলে তত্ব উপলব্ধির আশা নাই--উহাই খধির উপদেেশ। 

এখন দ্রেখ, এই অস্তিত্বের উপলব্ধি 7 আকিকাবোধ কি? 
কোন কিছু রখ্রাছে, এইরূপ বোধ করার নামূসে বিষয়ের, 

অস্তিত্ব বোধ করা। ভগবান্ রহিয়ানেন, এইরূপ বোধের নাম 

ভগ্বান্ সম্বন্ধে অস্তিত্ব বোধ। কিন্তু ধাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে বলিতেছি, সে পরম সত্তা কে? 

কে তিনি-কীহাকে বলি ভগবান্-_কি মূল সম্বন্ধ 'তাহার 
সহিত এ বিশ্বের বা আমাদের ? আগে এ সম্বন্ধে সাধারণ 

জ্কান আবশ্টুক। নতুবা তাহার অস্তিত্ববোধ কি প্রকারে 

ধারণা করিবে ? খষি বলেন, যে পরম' চিন্ময় সত্তা হইতে এই 

সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়-াহাতে তুমি, আমি, 

এ অনন্ত ভুবন জাত, স্থিত ও লীন হয়, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর । 
যাহা হইতে কোন কিছু জন্মায় ও অবস্থান করে, আবার 

যাহাতেই সেই কোন কিছু মিলাইয়! যায়, তাহাই সেই বস্তুর 

কারণ বা আত্মা । কারণ ছুই প্রকারের, উপাদান-কারণ ও 

নিমিত্ব-কাঁরণ। তুল! হইতে বন্ত্র হয়-_তুলা বস্ত্রের উপাদান- 

কারণ । আর তুলাকে যে মনুষ্য বন্ধে পরিণত করে, সেই মনুষ্য 

বস্দ্রের নিমিত্ত-কারণ পরমাত্মা এ বিশ্বের সর্ববতোভাবে উভয় 
কারণ। তিনি চেতনশক্তিসম্পন্ন ও চিন্ময় । চেতনা বলিতে 

যাহা তোষর! সা়ারণতঃ বুঝ, উহা তীাহারই নিত্যধশ্ন। তিনি 
বোধ করিয়া এ বিশ্ব হইয়াছেন। অর্থাৎ তোমার বোধে 
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তোমার কল্পনা-সকল যেমন জন্মায়, থাকে ও লয় হয়-__প্তোমার 

ঝ্টেধবা চেতনশক্তিই গ্লেমন সে কল্পনা-সকঙের আত্মা ঠিক* 
তেমনই তুমি আমি, এ বিশ্ব, সমস্ত তাহার বৌধ-শক্তিতে 
রকি কী ও লয় হইতেছে । এ সফলই ঠিক 

তাহার বোধে গড়া বোধময় মৃত্তি, তিনিই এ সকলের আত্মা__ 

মোটামুটি এখন এই পর্যন্ত জানিরা রাখ। তবেই প্ররমাত্মা 
বা ভগবান্ সম্বন্ধে আস্তিক্যবৌধ ধারণা করিতে হইলে, এক- 

জন চিন্ময় চেতনা বা বোধ যাহার নিত্যধন্ম এবং ধিনি আমার, 

তোমার বা.এ সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জন্মস্থিতি-লয়ের কারণ, 

ধাহাতে আমরা, জন্মিয়াডি ও একান্ত ভাবে রহিয়াছি-_সেই 
পরমাত্মা “রহিরাছেন” "এইরূপ ধারণ করাই আস্তিক্যবোধের 

লক্ষণ । চেতনা, জ্ভান ব। বোধক্রিয়া বলিয়া যে বিকাশ আমরা 

সর্বদা আমাদিগের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া জানি অর্থাৎ যে 

চেতন! বা জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমরা আপনাদিগকে 
জীবিত সচেতন বলিয়া পরিচয় দিই, সেই চেতনা আত্মারই 
ধ্ম। হ্ৃতরাং আমাদিগের চেতন! বলিঝা আমরা যাহা! বুঝি, 

সেই চেতনার অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ ভাবে তাহারই অস্তিত্ব দেখাইয়া 

দ্রেয়।, 

দেখ, যদি কোন গৃহের মধ্যে কোন দীপ ব্জ্ুলিতে থাকে, 
আর সেই গৃহের বাতায়ন উম্মুক্ত থাকে, তবে দুরস্থ পথিক সেই 
বাঁতায়নের আলোকরুশ্ি দেখিয়। যেমন নিশ্চয়, করিয়। লয় যে, 

সেই গৃহের মধ্যে নিশ্চয়ই *কোন দীপ বিষ্ামান; দীপ ন| 



৫৮ খাতভ্তর। 

দেখিযও দীপরশ্মি দেখিয়া যেমন সে দীপের অন্তর সমন্ধে 
"“নিঃসংশয় হয়, 'তেমনই 'তোমাদিগের চিওক্রিয়াসকল * লক্ষ্য 

করিয়া নিশ্চয় করিয়া লইবে যে, আত্মা তোমার অর্তুরে 
রহিয়াছেন। আবার যেমন দর্পণে যখন মুখ দো/, তখন মুখের ' 

বিশ্বটিই লক্ষা কর,দ্পণের উপর চক্ষু সংন্যস্ত থাকিলেও দপণি 

তোমার লক্ষ্যের বিষয় হয় না; কিন্তু যদি বিদ্ব হইতে 'লক্ষ্য' 

ফিরাইয়৷ সেই দপণের কাচখা।নতে লক্ষ্য কর, তবে যেমন 

দপণ-জ্ঞান প্রধান হইয়া ওঠে, ঠিক তেমনই এই বিশ্ু-দর্শন 

যে আত্মরূপ দপণণেই ঘটিতেছে, এইরূপ বুঝিয়া, বিশ্ব-বিস্ব তোমার 

যে চেতনায় হইতেছে, সেই দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া বুঝিরা লইবে 

যে, চিপ্মর আত্ম। তোমাতে অবস্থান করিতেছেন। আর এ বিশ্ব 

যখন তাহারই বোধেরই বিবর্তন, তখন তোমার বাহিরেও তিনিই 

যে রহিয়াছেন, ইহাই ধারণা করিবে । এইরূপে নিজ চৈতন্য- 

সন্ত ও জগত-সত্তা, এই ছুই লক্ষ্য করিরা মাত্র তিনিই যে 

রহিয়াছেন, ইহ] সর্নবদ জ্ঞানে ফুটাইয়৷ তুলিবে। 

এই অস্তিত্ববোধ অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধিতে সুদৃঢ় “করিয়া 

প্রতিষ্টিতকরিতে হইলে, “তিনি রহিয়াছেন_ত্তিনি কেমন 

ব৷ কিরূপ, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি তিনি 

রহিয়াছেন__কেন না* আমার চেতনা বলিয়া যাহা আছে, 
যাহা আছে বলিয়া আমি আমাকে সচেতন বলিয়া ' বুঝি, সেই 
চেতনা তহারই চেতন ধর্ম__স্ৃতরাং আমার যখন চেতন! 
আছে, তখন চেতন একমাত্র ধাহার ধন্ম, তিনি যে রহিয়াছেন, 
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ইহার্তে আর* সংশয় নাই,-_প্রথম এই ভাবে আপন চেতনার 
অন্িত্িবোধ সাহায্যে তাহার অস্তিত্বে নিঃঈন্দেহ হইবে। 

ত্বাহার পর ঝ্ব্িনই যে বাহিরেও রহিয়াছেন, এই ধারণাও 
বৃদ্ধবূল করিতেন থাকিবে । সমস্ত বিষয়ানুভূতি যে চেতনারই 
বৈচিত্র) জ্ঞানের নামরূপক্রিয়ার ভিন্নতা মাত্র--এ কথা পুর্বে 
বলিয়াছি। কিন্তু বাহিরে জগণ্ড অবশ্যই আছে এবং সেই 
জগণই আমার অন্তরে বোধের জগৎ গড়িয়। তুলিতেছে এবং 

আমি সেই বাহা. জগতের সাহায্যেই স্বীয় চেতনায় জগৎ দর্শন 

করিতেছি, আমার চেতনার বাহানামীয় মুন্তি আমি দেখিতেছি-_ 

আর সেই যে, বাহ জগণ্ু, উহা পরমাত্মার বোধে গড়া জগৎ। 
শ্তরাং বাহিরেও প্রকৃতপক্ষে চিন্সয় জগণ্ডই অবস্থান করিতেছে 

বা পরমাত্মাই জগত ও জগদীশ্রর-মুক্তিতে বিরাজ করিতেছেন। 

এইভাবে বাহিরেও পরমাত্মার ধারণ! স্দৃঢ করিবে। অন্তরে, 
ও বাহিরে একমাত্র চিন্ময় পরমাত্মাই রহিয়াছেন। আমরা শয়নে 

স্বপনে, জাগরণে একমাত্র তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও 

জানি না, দেখি না, বোধ করি না। জন্ম*জন্মাস্তর তাহাকে 
লইয়াই তাহাই নানা মুন্তিতে মন্ত হইয়া রহিয়াছি,_এই গান 

ধারে ধীরৈ উদ্ুদ্ধ করিতে থাকিবে। 

এই বার এই “অস্তিত্ব” বোধটিকে বিশৈষভ্ৰবে অনুশীলন 
করিবার ষে প্রণালী, তাহা বলি! “অন্তি” বা রহিয়াছে বলিতে 
এক প্রকার বোধের কাকার ফোটে । এই “রহিয়াছে, নামীয় 
বোধ, ইহাই প্রকৃত “অন্তি” বোধ বা আন্তিক/বোধ। কেন না, 
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প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার খাঁকাই আমাদের ও এ বিশ্বের থাক1। 

তাহার অস্তিত্বের অংশ লইয়াই আমরা আমাদিগের অস্তিত্ত 

অনুভব করি--আমরা আছি বলিয়া বোধ করি এবং তাহারই 

অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়াই চেতন অচেতন" ২মস্ত স্বীর স্থীয় 

অস্তিষ্কে বি্কমান থাকে বা সকলকার “থাকাটি” তাহারই 

“থাক'র” একদেশ ঘাত্র। সুতরাং এই যে “থাকা” ও এই 

“থাকার” যে বোধ অর্থাৎ অস্তিত্বনীমীয় অনুভূতি, ইহা তাহার 

থাকা ও তাহারই নিজের নিজ সত্বা-বোধ । চন্দ্র স্্য আকাশ 

জল বায়ু, এসমস্তের নামরূপ-বৈচিত্র্য ছাড়িয়া দিলেও সত্তা- 

সামান্য অর্থাত “থাকা” রূপ সাধারণ সত্তাটি ভীহারই । সুতরাং 

“থাকা” বলিতে বাহ বুঝায়, সেই বে।ধটা ঘদি বার বার অন্ুতব 

করিতে থাকি, তবে “অস্তিত্ব”নামীয় বোধটি অনুত্তব করা 

, হইবে এবং প্রকৃত প্রধান “সত্তা” যিনি, তাহারই সত্তাকে দেখ 

হুইবে, তীহারই সত্তাকে বোধ করা! হইবে। 

নিজের অস্তিত্ব ও অন্যান্য চেতন জীবের অস্তিত্ব বোধ এবং 

অচেতনরূপে প্রতীয়নান বিশ্বের অস্তিত-বোধ অবলম্বন করিয়! 

তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে। আর রহিয়াছেন--“অস্তি” 

এইটুকু বলিতে যে সন্তাবোধ ফোটে, সেই সত্বাবোধ অবলম্বন 

করিবে। “তস্তি” এই বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা “রহিয়াছে এই 

প্রকারের চেতনা । স্বৃতরাং প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব দর্শন করিয়! 
যে সত্ব'বোধ ফুটিতে থাকে, উহা চেতনাবই অস্তিত্ব একপ্রকার 

আকারবিশেষ এবং এই সম্ভাবোধের আকারবিশেষ ঘুন 



স্ত্য-প্রতিষ্ঠা ৬১ 

'করিয়” ফুটাইয়। তুলিতে-_তুমি রহিয়াছ, তুমি রহিয়াছ-+এই 

ভাবে প্রীতি পদার্থে ও 'াচুব তাহাকে দর্শন করিবে। রহিয়াছ, 
রহিয়ীড, _-এইব্লুপ বলিতে বলিতে অথবা স্বীকার করিতে করিতে 

যে চিন্ময় রা অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ, সেই চিন্ময় আত্মারই 

*অন্তি্ব সম্বন্ধীয় অনুভূতি তোমার হৃদয়ে ফুটিতে থাকিবে। 

কেন ন, তুমি জানিয়াছ, ধাভাকে খুজিতেছ, তিনি অন্য, কেহ 

নহেন-_-এঁ অনুভূতিক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ চেতনাই বা চেতনধন্মী 
আত্মাই+ বাহিরেও দৃশ্যমানরূপে যাহা পতিত হর, তাহা 

তাহারই অধিদৈব মৃত্তি এবং তোমার আন্তরে যে চেতনার অস্তিত্ব 

বুঝিতে পার, উহা তাহারই চেতন-শক্তি। সুতরাং বঁহিরের 
পদার্থ লক্ষ্য করিয়া যঞ্চন তুমি বলিবে__তুমি রহিয়াছ, তখন 

দুই দিক দিয়া অস্তিত্ব-বোধ ঘন হইবে । এক বাহা জগৎ 

যে তিনিই এই বোধ হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই বোধের 

সাহায্যে তোমার অন্তরস্থ চেতনার “অস্তিত্ব” নামীয় বোধের 

আকারবিশেষ প্রকাশ পাইবে । “থাকা” বলিতে যে বোধ- 
বিশেষ বুঝায়, তাহা ফৃঠিয়া উঠিয়া “্তবর্বাহে একজনই 
রহিয়াছেন, যণহাকে অস্তিরূপে অনুভব করিতেছি, এই প্রকার 

জ্ঞান হইতে থাকিবে । 

কধ্যিকারণ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া চিন্ময়*্আত্মাই যে জগত 
কারণ, এ কথা খধিরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং ্রহ্গসূত্রে 
এই কথা মীমাংসিত হ হইয়াছে।+কার্ধ্য হইতে কারণ দুবে থাকে 
শা, কারণের উপরেই জলে তরঙ্গেরমত কাধ্য ভাসমান ; সুতরাং 
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তুমি যেখানেই তাহার অস্তিত্ব খীকার কর, সে স্বীকার কখনও 

ব্যর্থ হয় না।' চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বিদ্যুৎ, জল, স্থল, , বৃক্ষ, 

পর্ববত, যাহা কিছু দেখিবে, তাহাতেই বোধ করিতে শ্রয়াস 
পাইবে তিনি রহিয়াছেন। তিনিই রহিয়াছেন্৮যিনি এ দৃশ্যোর 
চিন্ময় আত্মা, যিনি আমার চিন্ময় আত্মা, যিনি এ দৃশ্যের প্রাণ, 

ঘিনি. মার প্রাণ, ধাহাতে এ দৃশ্য জাত, স্থিত, যাহাতে আমি 

জাত, স্থিত, যিনি এ দৃশ্যের মধ্যে সত্য সত্তা, যিনি আমার মধ্যে 

সত্য সত্তা, যিনি এ দৃশ্যের মৃত্যু ও অমুতত্বে নিয়ামক, যিনি 

আমার মৃত্যু ও অমৃতত্বের নিয়ামক। “রহিয়াছেন” এই বোধ 
বার বার উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। অর্থাৎ“অস্তিত্ব” বলিতে 
যাহা বুঝায__সেই আকারের বোধ উদ্দ্ধ করিবে। 

শুন, যিনি তোমার আত্মা, তিনি ব্রহ্ধ_এ বিশ্ববপ তাহারই 

এ জগতের যে কোন ধুলিকণা স্পর্শ করিয়া যদি ভাব--বোধ 
কর, তুমি তাহাকেই স্পর্শ করিতেছ-__তোমার সে ধারণা ভুল 

নহে । কেন না, তিনি সেখানে বিচ্যমান | “সর্ববতঃ পাণিপাঁদজ্তৎ 

সর্ববতোইক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লেকে সর্ববমাবৃত্য 

তিষ্ঠীতি ॥” সর্বত্র তাহার চরণ, সর্বত্র তাহার মঙ্গল কর, সর্বত্র 
তাহার চক্ষু, সর্বব্র শির, সর্বত্র মুখ, সর্বত্র তাহার কর্ণ, সমস্ত 

আবৃত করিয়! তিণিই অবস্থান করিতেছেন । খধির এ মহাবাক্য 

এ মহাসত্যনির্ধোষ যখন তোমার কাণে পৌঁছাইয়াছে, তখন 
তাহার, চরণ ধারণা করিয়া যনি তোমার শির ধূলিতৃণের চরণে 

নমিত কর, তবে তাহারই চরণে নমিত হওয়া হইবে । যদি 
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তুমি, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতেছি ভাবিয়া এ জগতের' তুচ্ছ 
আব্রর্জনীকেও বক্ষে ধারণ কর, তবে স্থির জানিও যে, তোমার 

অন্তরের অন্তরকে বক্ষে ধারণ করাই হইবে। সত্যবোধে 
উজ্জীবিত হইয়া? স্যই যে তীহাকেই স্পর্শ করিতেছি-_তীহারই 
রক্ত চরণে শির লুটাইতেছি, এ ধারণায় সজীব সচেতন হইবে । 

তোমার বোধ যে পরিমাণে সত্য হইবে, বুঝিবে,__সেই পধ্িমাণেই 
তুমি তাহীকে লাভ করিতেছ । বোধের তারতম্য এজগত, বোধের 

তারতম্য এ মোক্ষ, এ বন্ধন-_বোধের তারতম্য তোমার জীবত্ব 

শিবন্ব, বোধের তারতম্যে তুমি মৃত ও সজীব । তুমি শুধু লক্ষ্য 

কর, তোম]র "সন নগ্ন হইয়া, সমগ্র আলস্য সংশয়ের আবরণ 
তিরোহিত করিয়া, সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য উন্নতশির 

হইয়া দাড়াইঝাছে কি না-_শুধু লক্ষ্য কর, তুমি এ ধূলিধূসরিত 
মৃত্যুর কণ্টকময় শষ্য! ছাড়িয়া অমৃতের ন্রেহস্সিগ্ধ কোমল বক্ষে 

ঝ'পাইয়৷ পড়িতে ব্যাকুল হইয়াছ কি না। যদি হইয়া থাঁকক- 

যদি (হামার প্রাণ অমর প্রাণের সন্ধানে ফিরিয়৷ দাড়াইয়া থাকে, 

তবে অতি নিকট, অতি প্রকাশময়-_-মতীব প্রত্যক্ষ, *তোমার 

অন্তর বাহিরের একাস্ত সমীপে-_সে সর্বসত্যের আধার। শুধু 
রল, শুধু লুণ্ঠিত হও-__আর বল, “ওগো সর্ব্বতঃ চক্ষুময়, আমি 
জানিয়াচি, তুমি এখানে অবস্থিত, আমার শিরে তোমার একটা 
নয়নের স্নেহ বন্ধিত হউক। ওগো সব্বতৎ আতিমন্,। তে'মার 

এঁকটা শ্রবণে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার শব্দোচ্ছাস শ্রবণ 
কর। ওগো সর্ববতঃ পাঁণিশয়, তোমার একটা করের কোমল 
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পরশ, আমার এ তণ্ত ললাট শাতল করিয়া দিউ₹।” এমনি 
করিয়া দিকে দিকে, পদার্থে পদার্থে তোমার প্রাণ তাহাকে গ্রহণ 

করুক, আরসঙ্গে সঙ্গে ভাব, তুমি ধন্থ, তুণি কৃতার্প, তুমি সার্থক 

জীবন। তুমি সত্যই সে মহাসভাকে হৃদয়ে প্বরণ করিয়াছ। 

তোমার প্রাণের প্রাণ-যাহাকে তুমি এতদিন হেলার অশ্রদ্ধায় 

দূরে ঠেলিয়! রাখিয়াছিলে-_-অবজ্ঞায় আনাদরে ধাহাকে জুলিয়। 

তুমি জগতে অবজ্ঞাত, অনাদূত হইয়াছিলে, আজ তাহাকেই 

ভুমি সতোর শঙ্খ ঘোষণ। করিয়া আদরে ঘরে তুলিয়।ছ। 

_আন্তিক্যবোধের ইহাই লক্ষণ । যে জানে, যে বুঝিয়াছে,__ 

তিন রহিয়াছেন, সে স্থির থাকিতে "পারে, না। অন্তরে 
কি বাহিরে, দেখিতে পাউক বা ন! থাউক, সে শুধু লুটাইর। 

পড়ে-_সে শুধু বুকে ধরে-সে শুধু তাহার সোহাগময় প্রাণ 
তাহাকে বরণ করিবার জন্য দিকে দিকে বিস্তারিত করিয়া ধরে । 

অন্তরে, কি বাহিরে সে শুধু বলে, “ওগো, আমি জানিয়াছিঃ তুমি 

রহিয়াছ, আমি জানিয়াছি তুমি রহিয়াছ ; আমার আর কোন ভয় 

নাই, সুংশয় নাই, মৃত্যু নাই__মোহ নাই-_সঙ্কীর্ঁত। নাই-- 

তুমিরহিয়াছ জানিয়াই আমার সমস্ত মৃত্যু--দমস্ত অবসাদ, 

সমস্ত গরল আজ অতীতের স্বপ্ন-ছায়ামাত্র। রহিয়াছে বলিয়! 
এতদিন যাহাবিগের অস্তিত্ব ধারণা করিতাম, সে সমস্ত অস্তিত্বই 

আজ তোমার অস্তিত্ব বলিয়! বুঝিতেছি। 
বলা; ও ব্যবহার করা, এ শুধু মুখের বলা নহে" নকল 

ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার_-এই বলা কত সত্য, সে দিকে 
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বিশেষ করিয়া লক্ষা রাখিবে আর সে বলা-_সে বাবহাঁর যত 
সত্যু বোধ হইবে, ততই বুঝিবে, তোমার আস্তিক্যবোধ প্রতিঠিত 

হইতেছে । দ্ত্যপ্রতিষ্ঠার উপরেই ক্রিয়ার ফল নির্ভর কবে। 
“সত্যপ্রতিষ্ঠুয়াং ক্রয়াফলাশ্রয়হম্।” তুমি জান-_মিথ্যা কথ! 
বলা দোষ, তত্রাচ যদি ভুমি মিথ্যা কথা বল--তবে সে জানাব 
যেমন? কোন মূলা নাই-_-তেমনউ যণ্দ তুমি জ্ঞান__স্ধন্্ তিনি 
রহিয়াছেন, অথচ তোমার কায়মলোবাকোর ব্যবহার হি 
তদনুপারায় না হব, তবে বুঝিবে- তোমার দে জানার কোন 
মূল্য নাহ | 

_ জীব সূতাক্ষে চাহে না-_জানে না বলিযা। এইরূপ ভাবে 
জানা তাহাব হয় নাই-*তাই সতা জাবের নিকট অনাদৃত। 
জীব শুধু মৌখিক স্বীকার করে। কেন না, তাহার অস্তিত্ব শুধু 
শাব্দিক জ্ঞানে জানে_কার্মাতঃ জানে না, ব্যবহারের দ্বার 
ফুটাইয়া তুলে না । ভূমিতে সন্তুরণ শিক্ষা করিয়া জলে যেমন 
সম্তরণ দেওয়া ঘায না, জলে নামিয়া তবে যেমন সম্ভরণ শিক্ষা 
করিতে ভয়, তদ্রুপ বুদ্ধি দ্বারা জানিয়! লইঘা, শবে ব্যরহারতঃ 
তাহার অস্তি্ঠ স্বীকার করিব, তাহাকে মানিয়! চলিব, এরূপ 
হযুনা? ব্যুরহারতঃ জানিতে জানিতে তবে তাহাকে জানা 
হয়, মাঁনিতে মানতে তবে তাহাকে মামা আম । আর এই 
ব্যবহারতঃ ঠাহারু অস্তিত্ব মানা, জানা ও তদনুসারে আপনাকে 
পার্রচালিত করা-_ইভৈ সতাগ্রতিষ্ঠার মূল মন্ম 

তাই শুধু অস্তিত্বের উপলব্ধি কর। শুধু জান, তিনি 
€৫ 
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রহিয়াছেন। বাক্য দিয়া জান, মন দিরা জান, প্রাণ দিয়া 'জান, 

তোমার আমিত্ব দিয়া জান, তোমার নিজ অস্তিত্ব দিয়। ভাত 

হও-_তিনি রহিয়াছেন। তোমরা শুধু বাকের সাহায্যে 

তাহাকে জানিতে চাহ, তাই শুধু বাক্যেই তাহাক লাভ কর। 

মন বুদ্ধি দিয়া জানিতে চাহ, তাই শুধু মন বুদ্ধি তোমায় তাহার 
অস্তিত্বের আভাস বুঝাইয়া দেয়। ব্যবহার দিয়া জানিতে চেষ্টা 

কর-_ব্যবহারতঃ তাহাকে পাইবে । প্রাণ দিয় তাহাকে জ্ঞাত 

হও প্রাণে তাহাকে লাভ করিবে। নিজের আমিত্ব দিয়া 

তাহার, প্রতিমা রচনা কর-_মআমিত্বের মধ্যেই তাহাকে পাইবে। 
নিজ আস্তিত্ব দিয়া তাহার আসন নির্মাণ কর, সে আসনে তাহার 
অস্তিত্ব প্রতিঠিত হইবে! 

অস্তি বলিতে বোধস্বরূপ বা বোধশক্তিসম্পন্ন সত্য আত্মার 

-অস্তিত্বই উপলব্ধি হয় । এ অচেতন জগৎ সৎ বা আস্তিত্বপ্রধান | 

অর্থাৎ অচেতন জগদদর্শনে “অস্তি” বা রহিয়াছে, এই থাকার 

ভাবটাই বিশেষরূপে ফোটে । তেমনই জীব চিংপ্রধান অর্থাৎ 
অস্তিত ও চেতনাপ্রধান এবং সন্যস্বরূপ পরমাত্বা আনন্দপ্রধান। 

অথবা অচেতন জগৎ সদ্ধোধক, জীব চিদ্বোধক ও তিনি আনন্দ- 

বোধক। চিৎ বলিলে অস্তিত্ব ও চেতনা, উত্তয়ই বুঝ্ধয় | 

কেন না, আস্ভিতশন্য চেতনা হয় না। তদ্রপ আনন্দ বলিলে 
সৎ, চিৎ ও আনন্দ একত্রই বুঝায় । কেন না, অস্তিত্ব ও চেতনা- 

শূন্য আনন্দ হয় না। এ কথা! পূর্বে বলিয়াছি। স্থর্তরাং 
যাহ! দেখিয়া সৎ রা শুস্তিত্ববোধ উদ্বছ। হইবে, সেইখানেই- 
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সেই অস্তিত্বকেই আনন্দময় বলিয়া, তাহার বাস্থ নামরূপ মাত 

না দ্রেখিয়া আনন্দময় সত্তার তদাকার বলিয়। ভাবিবে। যেখানে 

তস্তিত্ব সেইখাঁনেই আনন্দ। তেমনিই যাহা! দেখিয়া চেতনা- 

বোধ উদ্দ্ধ হইবে, সেইখানেই আনন্দবোধ উদ্বদ্ধ করিবে। 
কেন না, আনন্দময়ের চেতনা ও অস্তিত্ই আমাদের চেতনা ও 

অস্তিত্ব শ্রুতি বলেন, সেই আনন্দময় আত্মা বোধের দ্বারা এ 

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন--এ বিশ্ব তাহার বোধই । আবার 

তিনি বোঁধের দ্বারা জীবরূপ ধারণ করিয়া এ বিশ্বের অনুভোক্তা 

হইয়াছেন। *এ জীবমুন্তি তাহারই। স্থতরাং প্রতি রিষয়ের 
আস্তিত্ব তাহাকে* দেখাইয়া দিতেছে এবং প্রর্তি বিষয়ের 
অস্তিত্ববোধ এক আনন্দময় সম্তার অস্ভিত্ব-বোধই তোমার 
বোধে ফ্াইয়৷ তুলিতেছে । অথবা এক কথায় বোধসম্পন্ন 

আত্মাই নানা আকারে নিজ অস্তিত্ববোধ করিতেছেন । সূর্য্য 
রহিয়াছেন দেখিয়া আনন্দময় সতাই স্ত্রীয় অস্তিত্ব ্ূর্য্যরূপে 
প্রকাশু করির৷ রহিয়াছেন_-এইরূপ ভাবিবে। চন্দ্র দেখিয়া, 
আকাঁশঃ জল, সমস্ত দেখিয়, সেই আনন্দময়ুই স্বীয় অস্তিত্ব 
তত্বৎরূপে প্রকাশ করিয়া বুহিয়াছেন__ এইরূপ বুঝিবে। জগতের 
অস্তিত্ তোমঃর অস্তিত্ব-বোধ ফটাইরা দেখাইয়া দেয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দেখায়, তাহার অস্তিত্ব_যিনি এই সমস্ত ধোধভিমাময়, 
জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞঞান্ময়। তাই অস্তি--এই বোধ্যাহা অবলম্বন 
করিয়া ফুটুক ন/ কেন, রোধের অস্তিত্বই তাহা দেখাইয়ী দেয় 
এবং এইরূপে বোধস্বব্ূপ সম্ট্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে 



৩৮ খতস্ভরা 

করিতে তবে তাহার চেতন-ধর্্ের ও তাহার আনন্দের উপলব্ধি 
আসিতে থাকে এবং তখনই তন্্তঃ সে অস্তিত্বের উপলব্ধি :.. 

সকল পদার্থ অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ব-প্রতীতি ফ্টাইমা 

তোলা, আর সেই অস্তিত্ব-প্রতীতি যে চিন্ময় 'সাম্মারই অস্তিত্ব 

রূপ একটা বোধায়তন, ইহ! জানা, এই হইল আস্তিক্যবোধের 
মূল কথা। দেখ, পদাথ-সকল দেখিয়া সর্বব প্রধান যে প্রতীতিটি 

ফোটে, সেটি “রহিয়াছে”? এই আকারের । “সদেব সৌম্যেদমগ্র 
আসীৎ”-__হে সৌমা, একমাত্র সই প্রথম বিদ্যমান ছিলেন__ 

এই যে শ্রুতি, ইহা একমাত্র “সত্তার” ধারণাই * প্রধান ভাবে 
লক্ষ্য করে। তাই আছ বা আছি বলিতে বে বোধ বা প্রতীতি 

ফ,টিয। উঠে, পেই অস্তহথবোধকে প্রর্থম সর্ববদা জাগ্রত কর, আর. 
তাহাই আনন্দময়েরই অস্তত্ব বলির ধারণ! কর। আনন্দময়ত্বের 

উপলব্ধি প্রথমেই যদি না পাও, তাহাতে কুন্তিত হইওনা। 
লন্তাবোধের দৃঢ়তা দে বোধ পরে ফ.টাইয়। দিবে। 

দেখ, একটি সুবর্ণ অঙ্গ,রীয়কে যদি নঙ্গ,রীরমাত্র বল্ল, তবে 

উহা! আংশিক সত্যের ধারণ। করা হইল। আর যদি স্বর্ণ 

অঙ্গরীয় বল, তবে পুর্ণ তোর ধারগ্র। হইল বুঝি বে | অথ ্  
সে সুবর্ণ অঙ্গুরীয় পুর্ণ সার্থকতা তখনই পাইবে, * যখন, সেটকে 

স্বর্ণ অঙ্গুরী বলিয়া বুঝিবে ও ব্যবহার করিবে। তব্রপ এ 

জগতকে শুধু মদি বল জগৎ অথবা আপনাকে শুধু যদি “আমি” 

বলিয়া 'জান, তবে তোমার আংশিক সত্য জান! হইল বুঝিবে | 

আর যখন কারণ হইতে কার্ষ্য পধ্যস্ত মমস্তটুকু তোমার , বোধে 
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'ও ব্যবহারে ধুঁটিয়। উঠিতে থাকিবে অর্থাৎ সত্যস্বরূপ জ্ঞানই 
জগ ও আমি সাক্তিয়াছ্ছেন, এই ভাবে বলিতে ওব্যবহার করিতে 
পারিবৈ, তখনই পুর্ণ সত্য বলা ও সতা ব্যবহার করা হইল 

বলিয়া জানিকে।॥ 

এ ব্যবহারের সময় সংশয় ও বিচার রাখিবে না। 

কৌতুছলের বশবর্তী হইয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করিবে 
না। কেন না, তাহাতে তোমার অধিকার এখনও আসে নাই। 

গুধু ব্যবহার কর আর ধন্য হও। আমি ধন্য--আমি সার্থক__ 

আমি আজ জ্ঞানমুত্তি তোমার চরণে প্রণত হইরাছি--তোমার 

প্রতি নমস্কারে এইরূপ বোধ ফুটাইয়া তুলিতে থাক। ভূল 

নহে, সত্য । সত্যই আঙ্গি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছি--সত্যই 

তিনি রহিয়াছেন-_-আমার এ প্রণাম সত্যই তাহাকে দেওয়া 

হইয়াছে-আমার শির সত্যই তাহার পাদদেশে দেওয়া, 

হইয়াছে-আমি ধন্য। আস্তিক্য-বোধের সাহায্যে এইরপু 
সর্বত্র সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে । 

এই যে চন্য় সত্যের বিশ্বরূপ, ইহা জ্ঞাঁনেরই বৈচিত্র্য বা 

জ্কানই । নামরূপের দ্বারা যাহা কিছু জ্ঞাত হও, সে সমস্ত সত্য 
বলিয়াই ধারণ করিবে অর্থাৎ তাহার দ্বারাই তোমায় সত্য- 
প্রতিষ্ঠায় অনুশীলন করিতে হইবে। কন *না, জ্ঞানময় 
পরমাত্মার জ্ঞানের বা জ্ঞানক্রিয়ার বৈচিত্র্যই এ নামরূপময় বিশ্ব, 
ইহাবলিয়াছি।, আর সে পরমাত্মা! সর্ববাস্তর-_সকল *অস্তরই 

তিনি। কিন্তু প্রথম তাহার সেবোধপ্রকাশ এ জগত, এ ষে 
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অচেতন নহে-_চেতনারই অচিদ্বিলাস বা অচিদ্বোধ, এ উপলব্ধি 

করিতে পারা দুঃসাধ্য । সুতরাং এ অচেতনরূপে প্রতীযমান 

জগৎকে সত্যন্বরূপ পরমাত্মার মুদ্তি বা “সতা” বধলিয়াই ধারণ! 

করিবে । খষিরা এইরূপ দেখিতেই আদেশ দিয়াছেন। “প্রাণে! 
বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্চন্সঃ1৮ প্রাণই: 

অম্বত, আর নামরূপ সত্য । সত্যের দ্বারাই প্রাণ আবৃত।” তুমিও 

এ বিশ্বের সমস্ত--যাহা কিছু দেখ, অনুভব কর, এ সমস্ত সত্যই 

তিনি। এ সত্য অন্যুত।। তুমি ত মুহূর্তের জন্য এ সত্য 

হইতেব_-তোমার দেবতার হৃদয় হইতে বিচ্যুত নহণ৭ আহারে 

বিহারে, শয়নে স্বপনে তুমি তাহাতেই রহিয়াছ__তাহাকেই 

পাইতেছ--তাহাকে লইয়াই জগদ ব্যবহার করিতেছ। আর, 

মাত্র জগৎ দেখিও না, জগন্ম্তি সেই সত্যকেই দেখ_-ধিনি 

” তোমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা--সকল সত্যের মহাসত্য। 

»  কুষ্ঠিত হইও না। সাধারণ ভাল মন্দ কাজ লইয়াই মত্ত থাক, 
হ্থতরাং কেমন করিয়৷ সেই নিকৃষ্ট কাজগুলি তাহার ,চক্ষের 

উপর করিতেছি, তাহার সন্িধানে থাকিয়া নিস্পন্ন করিতে 

হইতেছে, ইহ! ভাবিয়া কুষ্ঠিত হইবারই কথা । তাহার সর্বত্র 
বিষ্কমানতা মনে আসিয়া! গেলে তোমার স্বাধীসতা, তোর 
স্বেচ্ছাচার খর্কব হইবে-_সঙ্কৃচিত হইবে। সুতরাং উহ মানা 
কর্তব্য হইলেও এরূপ ভগবৎস্মন্লিধ্যযুক্ত জীবন অথবা তাহার 
সর্ববত্র অস্তিত্ববোধ প্রথমেই ত প্রিয় বলিয়া প্রাণ গ্রহণ করিবে 

না। কর্তব্যপালনের মত গুরুভার ভাবিয়া প্রাণ যথাযথ এ 
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সাধন! অবলম্বন করিতে নমিত হইবে না। স্বেচ্ছাচাীরই" সকল 

জবর প্রিয়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে যেমন* 

সংযত হইয়াখথাকিতে হয়, আর সেইজন্য যেমন পিতামাতার সঙ্গ 

অপেক্ষা প্রি রন্ধুবান্ধবের সঙ্গই মিষ্ট লাগে__সেই প্রকার 
অস্তিত্ব-বুদ্ধি সাহায্যে জগদ্ব্যবহার করিতে যাইলে সংযমের 

একটা আপাত অশ্রিয় গণ্ডভীর মধ্যে যেন অবস্থান করেতেছি, 
এইরূপ বোধ হইবে, সুতরাং তাহা অপ্রিয় হইয়া! পড়িবে। 

এবপ'ভাবিও না। না_সংঘম নে, পুর্ণ স্বাধীনতা-_পুণ 
নিভীকত তা- পূর্ণ আশ্বাস__পৃণ “নিঃশক্কচিত্ততা-_ পুর্ণ আনন্দ এ 

সাধনার লুক্ষণৎ। দেখ__জগতে তোমার এমন কেহ নাই, 

যাহার নিকট অকপর্টে তোমার সকল কথা বলিতে পার, 

তোমার প্রাণের সকল কপাট খুলিয়া ধরিতে পার অথব! 

প্রাণের সকল ভাবের আদানপ্রদান বিনা সঙ্ষোচে করিতে 

পার। প্রাণাপেক্ষা প্রিষ় স্ত্রী অথবা বন্ধুর কাছেও পার না। 
ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। আরও দেখ, 
প্রত্যেক লোকের সহিত ব্যবহার করিৰার সময় তাহার সহিভ' 

তৌমার মে বিশিষ্ট সম্বন্ধ, যে বিশিষ্টভাবের আত্মীয়তা বা 
্ধদয়- -বিনিষ্বয়, সেই ভাবটুকু, অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। 
মিত্রের সহিত শক্রভাব, স্ত্রীর সহিত ভগ্নীভাবক, ভ্রাতার সহিত 

পুত্রভাৰ_-এ স্র একান্ত বিসদ্শ হইয়া পড়ে] কিন্ত শুধু এ 
'এক আশ্রয় আছে, *যেখার্নে কিছু গুপ্ত থাকে না-খকোন ভাঁৰ 
বিসদৃশ হয় না। তুমি যাহ! ইচ্ছা, স্বেচ্ছায় অথবা! বাধ্য হইয়া 
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কর না'কেন__ঠিনি সেখানে তার সাক্ষী আশ্রয়। ওরে, এমন 

গুমি খুজিয়া পার্বি ন--তোর প্রাণের এমন কোণ বাছিয়া লড়ে 

পারিবি না, যেখানে তাহার চক্ষু, তাহার কর্ণনাই& তাই সে 

কপটতা চাহে ন।--সমাজের, মানব-ধর্ম্মের আঝ্রথসে গ্রাহ্ 

করে না। তাই শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম সম্ত্র-রহিত, অনাদর। 

তুই যাহা করিস, সেই যে তাহার দাতা-__প্রেরক ! ই 

. কর আর দেখ, শুধু সে রহিয়াছে । আমি সমাজধন্ম-মানবীয় 

ধন্ম উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না-_বথাসাধ্য তাহা প্রতিপালন 

কর--কিন্তু শুধু তোর বুকের তন্ত্রীতে বঙ্কার তোল-_তোর 

প্রাণের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সত্যের গম্ভীর ছুন্দুভি বংজিয়া উঠুক, 
“তুমি রহিয়াছ” আর সঙ্গে সঙ্গে তোর পাংপর ভয় - কম্মমফলের 

তয়-_চিত্তের মলিনতা- ক্লান্তি, চিন্তাজাল অপসারিত হ'ক। 

তুই বীর-_তুই সত্যসেবী--তোর কর্তব্যাকর্তৃব্যের গুরুভার লঘু 
হইয়া যাইবে-_-এ বিচারবিভ্রমময় জীবনযাত্রা ক্রাড়ামাত্রে 

পর্যবসিত হইবে । তাহাকে ত পাইতে হয় না_পাইয়াই ত 

"রহিয়াছ_ তোমার আমিত্বটুকু পর্যন্ত ধাহাতে জাত ও স্থিত, 
সেইর্ষে সে! সকলেই যে এইরূপে তাহাকে পাইয়াই 

রহিয়াছে । বরফ যদি জলের অন্বেষী হয়, তবে ন্তাহাঁ কি 

বরফের পক্ষে অঙ্্বস্ত £ শুধু জান-_শুধু জানিতে হয় যে, 
তাহাকে পাইয়াই রহিয়াছি। আর এ জানা শুধু বাক্যে নয়-_ 

* কার্যে, বারক্যে, মনে, প্রাণে বাহারে ৬ ব্যবহারে জানাই 

»তোমায় সত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে।* সত্যে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
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জন্যই ঈত্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেইরাঁপ সত্য প্রতিষ্ঠ হইতে গেলে"তাই 
সে সুত্যের অস্তিত্ববোধ ও তদন্থুসারে ব্যবহার বা তাহাকে 

মানিয়ী চলাই এথম সোপান । 
কিন্তু আগ্নে বেটার করিবে না। জিনিষ না পাইলে তাহার 

বিচার হয় না। জিনিষ না জানিলে তাহার সম্বন্ধে কোন 
বিবেচনা করা যায় না। আগে লাভ, তারপর বিচার। *আগে 
বিচার, তারপর লাভ নহে। বিচার শুধু লব্ধ বস্তুকে বিশেষ 

করিয়। *জানাইয়া দেয় অথবা তৎুসম্বন্ধে বাহা জানিহাছি, 

তাহার সন্যত্বা প্রতিপন্ন করে। বলিতে পার, অনুমান ও 

বিচার ত অনেক বস্ত্র লাভের সহায় হইতে দেখা যায়| কোন 

একটা অজান। দেশে যাইতে হইলে যেমন অনুমান ও বিচার 

সাহায্যে অনেক সময় দিক্ নির্ণয় করিয়া লইয়া, তবে সেখানে 
উপস্থিত হই, এ ক্ষেত্রেও তেমনই ত হইতে পারে? হাঠিক।, 

কিন্তু সেই দেশের অস্তিত্ব ও তাহার দিক্ সম্বন্ধে একটা কিছু 
ভর্তান থাকে, আর তাহা অবলম্বন করিয়াই তবে সে দেশমুখে 
তোমার গতি হয়। তেমনই আগে জান ২*“তিনি রহিয়াছেন””, 

উপলব্ধি কর--_“তিনি রহিয়াছেন” এ মহাসত্য। তাই আগে 

তন বুঝিতে চেষ্টা করিও না,__“রহিয়াছ” ইহা বলিবার সমম্ব 
তাহার সঙ্গে অন্য কোন ভাব ফুটিতে দিও না। শুধু অস্তিত্বের 
ভাবটি বাক্য হইতে মনে, মন হইতে প্রাণে, প্রাণ্ হইতে আত্মায় 
প্রেরণ করিতে থাক ।, দেখিবে, তুমি এই মৃত্যুময় ক্লরূপ বা 
রিশ্বরূপ হইতে আত্মস্থ, আত্মমুত্তিতে গিয়৷ স্বস্থ হইবে । 
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আস্তিক্যবোধের উপলব্ধি কতটা সত্য হইল; তাহা পরীক্ষা 
করিবে -_ আপনার মৃত্যুভয় দিয়া । আমার মৃত্যু নাই, মরাণেও 

আমি অমর, অস্তিত্বের ক্ষয় নাই, চাতি নাই, এইরূপে যত মৃত্যুতে 

নিঃশঙ্ক হইতে থাকিবে, ততই বুঝিবে, তোমার তক্তিতবোধে সত্য- 

প্রতিষ্ঠা হইতেছে । তাই প্রতি পদার্থের বাহা আকার প্রকার 
উপেন্ষা! করিয়া, নিজের বাহ আকার প্রকার উপেক্ষা করিয়া, 

“অস্তি”,_“সৎ” এই ভাব্টী অবলগ্বন করিয়া সে অস্তিত্বের 

অমরত্ব বোধ করিবে । নামরূপ পরিবন্ঠন হয়, কিন্তু সে 

নামরূপধারী সত্তা অমর, সনাতন । 

এ অস্তিত্ববোধে সর্ববসময়েই যে সমস্ত চিন্তা বজ্জন করিয়া 

থাকিতে হইবে, তাহা নহে । পার, সর্বাপেক্ষা ভাল । কিন্তু 

সে অধিকার অনেক বিলম্বে আসে। এখন শুধু এই- 

মাত্র তোমায় করিতে বলি, যখন যে মুহূর্কে তাহার অস্তিত্ব 

তোমার স্মরণে আসিবে, সে মুহুর্তে তাহাকে প্রাণ দিয়া জড়াইয়া 

ধর। সে আলিঙ্গনে যেন বিন্দুমাত্র সংশয়, বিন্দুমাত্র অবহেলা, 

বিন্দুমাত্র উপেক্ষা, বিন্দুমাত্র প্রাণশূন্তা না থাকে। প্রহরান্তে 
হউক, দিনাস্তে হউক, পক্ষান্তে হউক, তুবু ক্ষতি নাই; কিন্তু যখন 

সে তোমার বুকে আপিবে, তখন তাহাকে অনারে তোনার 
হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরাইও না। সে বড় আদরের কাঙ্গাল রে-_ 

সে বড় প্রাণের ক্লাঙ্গাল ; ওরে, প্রাণময় না হইলে কেহ প্রাণের 

কাঙ্গাল হইতে পারে নারে! শিবের ঘরে অন্নপূর্ণা, তাই শিব 

কাঙ্গাল রে! সে প্রাণের কাঙ্গালকে তোর কপটতার ন্বর্ণমুড্রা 
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দিতে চেষ্টা করিস না__তৌঁর নগ্ন বুকের শীককণ দে, উহাই 
আহার প্রিয় । অবশ্য প্রথমে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে, কিন্তু 
সত্যের মহিমায় অচিরে তাহ বিলুপ্ত হইবে । “যাদৃশী ভাবনা 
যস্ত সিদ্ধির্বন্তি তাদৃশী” এ কথা ভুলিও না। 

বললিয়াছি, সত্যপ্রতিষ্ঠায় সকল সাধনাঁই বাহির ও অন্তর, 
উভগ্ন অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। বাহ্য জগ অবলম্বনে ও 

নিজের সত্ত! অবলম্বনে, এই উভয়রূপে আস্তিক্যবোধ উজ্জীবিত 

করিবে। বাহিরের ব্যগ্টি পদার্থ অবলম্বন করিয়া অথব! সমষ্টি 

বিশ্বরূপ লইয়া বাহে সত্যের আস্তিক্য-সাধনা! করিবে, । আবার 

নিজের প্রতোক্ বৃপ্তি_ প্রত্যেক অনুভূতি অবলম্বন বিয়া 
অথবা নিজের সমগ্তি স্কা লইয়া! অন্তরে প্রতিষ্ঠা অভ্যাস করিবে । 

ইহাতে ক্রমশঃ অন্তর্ববাহা ভেদ তিরোহিত হইতেছে দেখিতে 

পাইবে এবং সমস্তই অন্তর বলিয়া বোধ হইবে । অন্তর্ব্াহ্য 

এক হওয়ার ভাব উদয় হওয়া, সাধনার 'একটী ঈষছুচ্চ স্তরে 
আরে2েহণ বুঝাইয়া দেয়। 

ওগো, তোমরা যখন জলে নাম, তখন যেমন প্রথম,.ও প্রধান 
ভাবে তুমি জল দেখ, আর সেই জল বোধের উপর ফুটিয়। ওঠে 
ভার বণ? তার আয়তন, তার তরঙ্গাদির বোধ--তেমনই মীকে 

ডাকিতে গেলে তোমার প্রথম ও প্রধান ভাবে ফুটিয়া ওঠা চাই, 
_-সত্য মাতৃবঝ্ধ | এ বিশ্ব দেখিয়। মাত্র স্বুঃসিদ্ধবৎ তোমার 

জ্ঞানে পরমাত্মাকে 'দেখিতেছি--এই ভাবে “তাহার সত্তাবোধ 
চুটিয়া উঠিলে, তবেরুঝিবে, 'াহার অস্তিস্সম্বন্ধে তোমার ধারণ), 
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দৃঢ় হইয়াছে, আন্তিক্য-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেই জন্যই 
ত্বলি, চক্ষু চাহিয়াই যে মাকে দেখে, সে-ই মাকে দেখিতে পায়। 

আর মাকে অন্বেষণ করিতে যে প্রয়াম পায়, যে অব্যক্তের সাধক 

হয়--ইহা নহে, ইহা নহে, এই ভাবে অগ্রসর হইতে প্রয়াস 

পার-_-তাহার পক্ষে আত্মলাভ দুষ্ধর | ভগবান্ গীতাতে ঠিক 
এই কথ! স্প্ট করিয়া বলিয়াছেন । দেহজ্ঞান থাকিতে অন্যক্ত 
কুটস্থ আত্মসত্তা ধারণা ক্রেশযুক্ত | ইহা অচেতন জগৎ, ইহা! 
অচেতন তন্মাত্রা, ইহ! অচেতন মন, ইহা অচেতন বুদ্ধি, ইহা 

নহে--ইহা নহে, এই ভাবে যাহারা অন্বেষী, তাহাদিগকে 

নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়াই যেন এ দুরূহ মুক্তি- 

পথে অগ্রসর যইতে হয়।কিন্তু যাহারা আজআ্সার সত্যময় আয়তন 

ও বিশ্বরূপী ঈশ্বরমুত্তির উপাসক, যাহার তাহার ব্যক্ত মূর্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি নিজে তাহাদিগের উদ্ধারকর্তা হয়েন। 

এ ভব-সমুদ্রের তরঙ্গাবর্তের মাঝে তাহার স্মেহময় কর তাহা- 

দিগের উদ্ধারের জন্য প্রসারিত হয় রে! ইহা তাহার নিজের 

'শ্রীমুখের অস্বৃত-বাণী।* 
সাধারণ জীবের চেতন-সত্তার উপলব্ধি এত অল্প যে, বিষয় 

তাহাতে প্রতিফলিত না হইলে রহিয়াছে বলিয়া! যেন জানাই 
যায় না। তোমরূ! যখম জাগ্রত থাক, তখন সর্বক্ষণ বিষয়ান্থু- 

ভূতি থাকে বলিয়াই নিজেকে চেতনসম্পন্ন বলিয়! বুঝিতে পার ; 

কিন্তু নিদ্রায় আপনাদিগকে তোমর! যখন সম্পূর্ণ হারাইয়া 
ফেল, তখন তুমি যে রহিয়াছ, এ বোধটুকুও তোমার সন্ব,দ্ধ 
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থাকে না। বিষয় সাহাষে] অন্ুভূতি-ক্রিয়া উজ্জীবিত না 

থ$কাই স্তুযুাপ্তর পরিপোষক। সূর্যা-কিরণ' পৃথিবীর উপর 

প্রতিফলিত'হয় বলিয়াই আমরা আলোক উপলব্ধি করি। 

তেমনই সধাঁরণ জীবের অনুভূতি-ক্রিয়া বিষয় সাহাষ্যেই 
পরিস্ফ,ট থাকে । অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বই তোমার নিজ অস্তিত্ব 

বোধকে ফুটাইয়া রাখে । সেই জন্য এ বাসা বিশ্বকে পরমাত্মার 

ঈশ্বরমূর্তি ব তিনিই রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ করিয়া, তাহার 

সত্তা" ধারণা করিবে এবং তাহারই সাহাযো স্বীয় সন্তার 
অনুভূতি প্রকটিত হইতে থাকিবে । ইহার দ্বারা সত্তাবোধের 
তিন প্রকার বিশিষ্টতা পাইবে। প্রথম, এ বিশ্ব তাহারই মূর্তি, 

এইরূপ ধারণ দ্বার! তীভার সত্তা স্বীকার করা হইবে বা 

তাহাকে বিশ্বরূপে দেখা হইবে । দ্বিতীয়, ওইবূপ দর্শনের 

সাহাযো “অস্তিত্ব” বলিতে যাহা বুঝায়, সেই সন্তা-বোধ পরিস্যণ্ট 

হইবে এবং স্বীয় অন্তরস্থ সেই সত্তা-বোধে তন্মর হইয়া অন্তর্ববাহ্য- 

ব্যপেৌট এক, অথবা অন্তর্ববাহ্যশুন্য ভেদশুন্য, দ্বিতীয়শুন্য বোং- 
সত্তার আভাস আসিবে । সচ্চিদানন্দ আঁক্সার “সৎ”রূপী বোধটি 

এই প্রকারে তোমার উপলন্ধিতে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। 

৪ই নন্তাৰোধই পরমাত্মার “সস্তনামীয় চেতনালোক। 
ভাল করিয়া বলি। তিনিই যে এ বিশ্বরপ, জগৎকে এই 

ভাবে দেখিলে দুই দিক্ দিয়! আস্তিক্যবোধ উদ্বদ্ধ কর! হয় 

প্রথম, তিনিই বিশ্ব,,তাহাকেই দেখিতেছি--এই এক । আর 
এ বিশ্ব তিনিই, এইরূপ অনুভব করিয়া, আমার নিজের জগদ্. 
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বৌধ, ' দেহবোধ, মনবোধ, প্রাণবোধ, অহংবোধ প্রসৃতির 

আশ্রয়স্বরূপ চেতনা রহিয়াছে, এই দ্বিতীয়। আর এই দ্বিতীয়টি 

অর্থাৎ চেতন! রহিয়াছে, এই যে জ্ঞানটি, ইহাই চেতনার অস্তিত- 
বোধ বা চেতনার “অস্তিত্ব” নামীয় একটা আকার । আর 

এই ছুইটিকে একত্র করিয়া লইলে সেই চিন্ময়ের সন্ত! ও মহিমা 

একসঙ্গে অল্পবিস্তর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তোমার অচিতদর্শন 

ক্রমশঃ বিদূরিত করিতে থাকিবে ও এ সমস্তই ষে চেতন-বিলাস, 
এইব্প প্রচ্ছা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকিবে । ওগো, 

তিনি রহিয়াছেন, ইহা! আমি অন্তরে অনুভব করিতেছি ; তিনি 
রহিয়াছেন, বাহে আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি--আমার 

অন্তর্ববাহ্য ব্যাপিয়া তিনিই শুধু তিনিই রহিয়াছেন, এইরূপ 

ব্যাপক সন্তাবোধে তোমার সমগ্র চেতন! পূর্ণ হইতে থাকিবে। 
এই বাহ্থা ও তাহা হইতে অন্তরে উপলব্ষিকেই বাহ সত্য- 

প্রতিষ্ঠা ও অন্তরে সতাপ্রতিষ্ঠার অঙ্গম্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। 

আমি বলিয়াছি, বাহো অস্তিত্ববোধ সাহায্যেই অন্তরে অস্তিত্ব- 
বোধ ফুটিয়া ওঠে ও সমধিক উজ্জ্বল হয়। প্রকৃতপক্ষে  সর্বব- 
প্রকারবোধই অন্তরেই হয়; বাহিরে কিছু বোধ করিতেছি 

থে বলি _সে অন্তরস্থ বোধেরই “বাহ” আকারীয় বিশিষ্তা 

মাত্র। “বাহির” আকারে অন্তর্ব্যপ্তি প্রকাশ করিয়া “বাহ” 
কিছু বোধ কর! হয়; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যেন বাহির 

নামীয় অস্ত্র হইতে স্বতত্র, অন্তয্নের সহিত সন্বন্ধশুন্য কোন 

কিছু বোধ করি-_-এইরূপ বুৰি।« বাহ প্রকৃতপক্ষে আমার 



সন্য- প্রতিষ্ঠা ৭৯ 

*£অন্তঈকরণের” বাহির হইলেও আমার যিনি প্রকৃত “অন্তর”, 

তাহার বাহিরে নয়। সেই জন্য যতক্ষণ না অস্ত্বাহা ভেদ 
তিধোহিত হয়। ততক্ষণ বাহিরে তাহার অস্তিত্ববোধ করিবে এবং 

তাহা যে তোমার অন্তর বা তোমার অস্তরকেই বাহে দেখিতেছ, 

এইভাবে বাহিরের উপর অন্তবুদ্ধি আরোপ করিবে । আবার 
সেই জন্তর্বেবোধ ঘন হইলে দেখিবে, সে বোধ-__আস্তিক্যবোধ, 
অন্তর্বেবাধের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তরেই ঘুরিয়া আসিতেছে 

বা প্রকৃতপক্ষে সে অনুভূতি ততোমার অস্তরেই প্রকাশ পাইতেছে। 

শুধু আস্তিক্যুবোধে অনুভূতির বেলায় নয়__সকল অন্ুভূতিই 
এঁই ভাবে অন্তরে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা কর। ভাল। কেন না, 

প্রকু হপক্ষে জ্ঞানময় পরমঞ্জত্মার সত্তা-বোধকে অস্তবণহ্যভেদবিহীন- 
রূপে পাওয়াই সাধনার উদ্দেশ্য । 

এই দেখ তোর প্রাণের প্রাণকে শুধু তোর নিজের ঘরের 

ক্সীণ আলোকে ম্লান করে দেখলে চল্বে না; বাহিরে অন্তরে 

তাহাকে দেখতে হবে, তাঁর অনন্ত রূপ, অনস্ত প্রী, অনন্ত শক্তিময় 
বিরাট ব্যক্ত-ূর্তিকে দেখে তাতে মুগ্ধ হাতে হবে। ন। হলে 

তাকে অন্তদ্বের অন্তরে খুজে পাবি না। শুধু নিজের ধুকের 

ভি্ঘর 'ার তাব্যক্ত মূর্তি খুজে বাহির করতে গেলে আপনার 
ক্ষুদ্রতীর আবরণে শুন্যে তাকে হারিম্মে ফ্েল্বি। শক্তি 
দেখে শক্তিমান্কে ধর। নতুবা তুই যতই প্রয়াস করিস্ ন! 

ক্ষন, তোর স্বর্ন প্রাণ তান্ষে আত্মসমর্পণ করতে পারবে 

না । যতই ভালবাসার ভাণ নিয়ে তোরা বল্ না কেন যে, আমি 
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তার রূপ গুণ দেখতে চাহিনা, শুধু তাকেই আমার ক্ষুত্র 
কুটারের ক্ষুত্র শ্বামী করে, হৃদয়ে তাকে ধরে রাখতে চাই-_সে 
কথা তোর ভাণ মাত্র ভবে ততক্ষণ, যতক্ষণ তুই প্রকৃতপক্ষে তাকে 

জগত্ময় দেখে তাতে মুগ্ধ না হ'স্্। শ্রীরাধার মতও যদি তাকে 

পাস্, তবে শ্ীরাধারই মত আবার তাকে হারাবি । গীতায় এই 

জন্যই বিশ্বরূপ দর্শনের পর তবে ভক্তিযোগ অবতারণ! করা 

হয়েছে । ওরে, তোমার জাগ্রৎ অবস্থায় ষে প্রত্যক্ষ বিশব 

আকারীয় চেতনা, খধিরা তাহাকেই অক্ষিগত পুরুষ বলিয়াছেন। 

এই অক্ষিগত পুরুষকে সেই পরমপুরুষ বলে নয়নে নয়নে 
রাখিয়! দাও। তোমার হৃদয়ের অনাদি-ম্রাবদ্ধ অন্ধকার 
তিরোহিত হবে। 

বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব । মনে 
কর, সূর্য্য তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতেছ। প্রথমে মনে করিবে, 
এই সূর্যারূপে পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। যিনি আমার 

আত্মা, যিনি বিশ্বের আত্মা, ধাঁহা হইতে আমি এবং এ বিশ্ব সত্য 

সত্য জাত হইয়াছে ও ধাহাতেই অবস্থান করিতেছে, তিনিই 

এই 'হূর্ধ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই সূর্য্যরূপী আমার 
অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ_ সত্য । এই ধারণ। দৃঢ়তর হইতে 
থাকিলে তোমার অনুভব হইতে থাকিবে, যেন তুমি ওই স্থর্্যে 

গিয়া! উপস্থিত হইয়াছ, ওইখানেই রহিয়াছ, ওইখানে স্্য্যময় 

হইয়! ত্বোমার অন্তর অবস্থান কদিতেছে ! যদি এইরূপ অনুভূতি 

হয়, তবেই বুঝিবে, তোমার সত্য-বোধ উদ্ধদ্ধ হইতেছে এবং 



সঙ্জ- প্রতিষ্ঠা ৮১ 

যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ওইরূপ ধারণা করিতে 
থাররিবে। ততবার পর কি করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিব। 
যেমন স্থূর্য্য, তেমন যে কোন পদার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন 
,করিবার সময় ষ্টিক সেইরূপ করিবে । সর্বদা এই ভাবে তার 

অস্তিত্ববাধ করিতে থাক | বিরাম নাই--বিরাম নাই ততক্ষণ, 

যতক্ষণ না তুই সত্য সত্য ভার আশ্রয়ে রহিয়াছিস্--এ অনুভূতি 

তোর প্রাণে অচলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওরে, ততক্ষণ তোর 

কোন কাজ নাই, তোর তপ জপ, ধ্যান ধারণা উপাসন! কিছু 
নাই, যতক্ষণ না তুই এ সতো তোর অন্তরকে পুর্ণ করিতে 
পারিস যে--সত্তা তিনিই রহিযাছেন । শুধু কল্পনা নয়, অনুভূতি 

অনুভূতিতে এ সত্য চাই । জান, শুধু তিনি রহিয়াছেন। 
ওরে, ঘরে অন্ন বদি না থাকে, তবে ক্ষুধার তাড়নার মাঝে তবু 

একটা নিশ্চিন্ততা থাকে যে, প্রকৃত আমার অন্নের অভাব ॥ 

কিন্তু গৃহে যদি অন্নের অভাব না থাকে অথচ যদি ক্ষুধার 

তাড়ন্লাু জর্জরিত হইতে হয়, সে বন়্ অশান্তি রে। বিনি ভিন্ন 

কিছুই নাই, তাহাকে দেখিতে, তাহাকে ধরিতে শুধু রাশি রাশি 

বিচারের জাল মানুষ তৈরীর করিতেছে । সত্যবোধে বিন্দুমাত্র 
সক থাকিনে যিনি গলিরা পালান, তাকে চাহিস সহস্র গ্রস্থিময়, 
সহত্র কৌশলে বোনা, সহজ রক্তরযুক্ত জাল দিয়া ধরিতে ! হায় 
অন্ধ মনুহয! 

৬, 



৮২ খততার! 

আজ্রম্স-আজ্পিজ-ন্োোঞ্খ 
চপ 

কোন পদার্থের স্বরূপ বোধ করাকে সত্যবোধ বলে। 

বন্কৃতঃ যাহা, সেইটাকে সেইরূপ বলা বা জ্ঞান করাই সত্য 
বলা-_সত্য ভ্ান করা, এ কথা পুবের্বই বলিয়ানি.। কিন্তু সেই 

বলা ও জ্ঞান করা এমন মাত্রায় যদি হয় যে, সেইটির সম্বন্ধে 

আমার সমগ্র ব্যবহার সেই জ্জ্বানের অনুশাসনে হইতে খাকে, 

আমার অন্তর্ববৃত্তি সেই জ্ঞানান্ুসারে আবন্তিত ভইতে থাকে, 

তবেই বুঝিব, সেইটাতে সত্যপ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে বা আমি সেই 
জানের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি। যেমন অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে, 

তেমনই “সত্য” এই শব্দ সম্বন্ধেও এক রকম বিশিষ্ট বোধ 
আছে। সত্য বলিলেই একটা কিছু নিত্য অস্তিত্বের শাশ্বত 

ভিত্তি-_যাহা ভাঙ্গে না, বিচ্যুত হয় না, নষ্ট হয় না, পরিবন্তিত 
হয় না_এইরপ স্ুদৃট আশ্রয়বৎ ভাব বা বোধ উদ্বুদ্ধ হয়। সতা 

বলিয়া যাহা বলিতেছি, সেই সন্তার অবিচল ভাব বা তৎসম্বন্ধীয় 

সর্ববভাবের অনতিক্রম্য আশ্রয়ব ভাবই সত্য শবের মন্ম্- বীর্য । 

কোন ৰিশিষ্ট বস্তকে সত্য বলিলে, সেই বিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে যত 

কিছু জানা আছে, সেইগুলি যেন অস্তরে প্রতিষ্ঠা পাইবার একট! 

আশ্রয় পায়__যেন সেই সব জ্ঞাত ভাবগুলি টানিয়া আনিয়া, 

এক জায়গায় শ্রীথিত করিয়া রাখিবার একটা ভূমি, একটা চেতনা 
ফোটে । আর.“সত্য নয়” বলিলে সে বিসয় সম্বন্ধে যাহা 

কিছু জাদিয়াছি, সব যেন নিরাশ্রয় হইয়া আকাশে লীন হইয়। 
ষায়। তেমনই কোন বিশিষ্ট বস্তরকে লক্ষ্য না করিয়া যদি 
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নিবিবশেষ ভাবে শুধু “সত্য” এই শব্দটাকেই ভাবি বা ধারণ! 

কন্ধি, তাহা হলে নির্বিবশেষ সম্তাঃ নির্বিবশেষ আশ্রয়বোধরূপ' 

অন্তরের এক প্রকার বৃত্তি ফুটিয়া উঠে। সেই বোধকেই 

আশ্রয়বোধ বলে। পরমাত্বা সমস্ত জগৎকাধ্যের এইরূপ এক- 

মাত্র মূল সন্ভা, মূল আশ্রয় বলিয়াই সত্য শব্দে তাহাকে অভি- 

হিত করি। তুমি সত্য--সত্য- তুমিই সত্য | তুমি "কেমন, 

তাহা জানি না,কি রূপ তোমার) তাহা জানি না, জানি-_-কেবল 

তুমি সত্য, তুমিই নিত্য, সমস্ত সত্য মিথ্যার আশ্রয় তুমি, 

তুমি সত্য,প্তৃমি সর্বব্যাপী । আর সেই তুমি আমার জন্ম- 
স্থিতি ও লম্মর ফারণ। আমি তোমাতেই জাত, স্থিত ও লীন 

হই। তুমি এ বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ। বিশ্ব 

তোমাতেই জ্তাত, স্থিত ও লয় হয়। সত্য সত্য আমি ও এ বিশ্ব 

তোমাতেই জন্মিয়াছি, তোমাতেই অবস্থান করিতেছি-_-সত্ 

সত্যই তোমাতেই অবস্থান করিতেছি । তোমাতেই সত্য সত্য 

এ ৰিশ্বৎও অ।মি লীন হইয়া যাই । এই রকমে পরমাত্মরূপ 

সত্যে সত্যবোধ উদ্দ্ধ করিতে হর। কেন না, যিনি যথার্থ 
আমার,ও এ বিশ্বের মুল* কারণ-_পরমাত্মা। তাহাকে সতা ও 
পরমাত্মা বা শ্রন্ধ শুধু এই জন্যই বলে। তাহাতে জাত, স্থিত 
ও লয় হয় বুলিয়াই তিনি এ বিশ্বের তা আস্মা। তাহাতে 
আমি সত্য সত্য জাত, স্থিত ও লয় হই বলিয়াই তিনি আমার 

সত্য আত্মা । "ওগো সত্য, আমি কিছু জানি না* জানি শুধু তুমি 
আম্মুর জন্-স্থিতি-লল্মের আশ্রীয়-_মূল সত্তা সত্য সত্যই তুমি 



৯৮৪ গতস্তর। 

এ বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের মূল সপ্তা। তোমার সঙ্গে এই 
'সম্বন্ধই সভ্য সম্থদ্ধ। এই বোধই আশ্রয়-আশ্রিতবোধ। 

সত্যন্বরূপ পরমাস্মায় সত্য আস্তিক্যবোধ যে পরিমাণে 

ঘনীভূত হইবে, সেই পরিমাণে পর পর' আশ্রয়-আ শ্রিত- 

বোধ, আত্বীয়বোধ ও আত্মবোধ জাগিবে, ইহা পূর্বে 
বলিয়াছি। সত্যপ্রতিষ্ঠার মাত্রার ক্রমানুসারে এই তিন .ভাব 
উজ্জীবিত হয়। একটু বিশেষ ভাবে সত্যবোধ ঘন হইলে 

আশ্রয়-আশ্রিতবোধ ফোটে । তদপেক্ষা ঘন হইলে আত্মীয়- 

বোধে প্রাণ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে থাকে । জ্লার চরম 

ঘনীভূতিই আত্মবোধ__তিনি আমি এক হইয়া যাই। প্রথম স্তর 
অর্থা আস্তিক্যবোধ একটু বিশেষভাব প্রাণে সত্য হইয়া 
জাগিয়া উঠিলে, সালোক্য-মুক্তির মত ভাব প্রাণে আধিপত্য 
করে। তাহার সঙ্গে এক লোকে, এক ক্ষেত্রে অবস্থান 

করিতেছি, এইরূপ কতকটা অনুভব হইতে থাকে । সত্যপ্রতিষ্ঠার 
দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ সত্য হইয়া উঠিলে 

সামীপ্য-মুক্তির ভাব জাগিয়া উঠে। যেন তাহার নিকটে 
রহিয়াছি, তীাহারই কাছে কাছে ফিরিতেছি, এমনই 'মনে হয়। 

তৃতীয় স্তরে অর্থাু জত্যপ্রতিষ্ঠার আরও ঘনীভূতিতে খনন, 

আত্মীয়ভাব জাথে, তখন থাকিয়া থাকিয়! ভাহাই হইয়া যাইতে 

হয়। আমিহটা হারাইয়া যায়, সম্পূণণ আত্মহারা হইয়া তন্ময় 

হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে তীহার ধন্মে ধন্্মী হইয়া, চেতনা! তদাকার 

গ্রহণ করে। ইহ সারপ্য-মুক্তির'ভাব। আর সাযুজ্য ভাব 
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তখনই হয়, যখন সেই সারূপ্য অবস্থান সম্যক্, হইয়া যায়__, 
তান্াতে সমাধিস্থ হইয়া, চেতন] তাহাতেউ বিলয় ভয় । 

, সাধকদিগের তিনটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়,__জীব- 

ভাব, তক্ত বা সাধক-ভাব ও ঈশ্বর-ভাব। কখনও দেখি, 

তিনি লাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করিতেছেন, তাহারই 
মধ্যে কখনও বা ভগবানের ম্মরণে তাহার প্রাণ আত্মস্থ হইবার 

জন্য অন্তমুখে গতিশীল হইয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দ্িচেছে 

অথবা ভর্ষ অশ্রু-পুলকাদি তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, কিংবা 
তাহার প্রাণ বহিমুখে,লগ্র থাকাঘ, প্রাণের সেই মংশটার 
উদ্বেলনে তিনি গ্বৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপাদিময় হইয়া পড়িতেছেন। 

আবার কখনও তিনি সরিপ্যবোধে মগ্ন হইয়া আপনাকে ঈশ্বর 
করিয়া ফেলিতেছেন ও ততন্তাৰীয় কথা বলিতেচেন। অথবা! 

পূজাদি করিতে যাইয়া আপনার পায়েই ফুল দ্িতেছেন ঝ 

শালগ্রামাদির অথবা ঘটের উপর যাইয়া উঠিয়া পড়িতেছেনশ_ 

এ সরুল্পুা এই ঈশ্বরসারূপা-বোধের লক্ষণ। এই রকম লক্ষণ- 

সকল প্রকাশ পাইলে অজ্ঞ লোকে তাহাকেই ঈশ্বরের "অবতার 

বলিয়। দুনিয়ায় একটা বিরাট, হৈ-চৈ ফেলিয়া দেয় । উাহাকে 

কেন্দ্র করিয়া একটা নৃতন দল, নূন মৃত, নুতন কিন্তু, ত- 

কিমাকার একট কিছু করিয়া তুলে ও সাধনক্ষেত্রট বন 
করিয়া ফেলে। *এ কিন্তু সকল সাধকেরই হম্ব। আর হওয়াই 

স্বাভাবিক । * তবে তাহাতে ও রকম একটাঁ অবর্তীর গড়া 
ঠিক নয়। 



৮৩ ৭ খতম র। 

যাহা হউক, আস্তিক্যবোধ যে পরিমাণে সত্য হইয়া পড়ে, 

৷ সেই পরিমাণে এ সফল ভাব প্রকাশ পায়। 

কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, আশ্রর-আশ্রিত-বোধের কথা ।, 

সত্য রহিয়াছেন-_-এইটা একটু মনে হইলেই “তিনি যে একমাত্র, 
আশ্রয়, সত্যই আশ্রয়, সত্যই আমি সর্ববতোভাবে ডাহাতেই, 

রহিয়াছি, তাহারই দ্বার! চালিত হইতেছি, ভাহার কর্তৃত্বে এ' 
সমস্ত বিশ্ব এবং আমি চলিতেছি, অন্য কর্তা নাই, এ ত্রিভুবন 

তাহারই অন্ুশাসনে চালিত--এই রকমের ভাবগুলিতে 

ব্যবহারিক অধিকার আসে। এ রকম জ্ঞানের অধীনে 

জীবনের গতিটা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে বা! হইবার চেষ্টা করিতে 
থাকে। জীবনপন্থার প্রত্যেক মোড়ে তাহাকেই দেখে, 

প্রত্যেক কাজে তাহারই হাত দেখিতে পায়, প্রত্যেক ক্লান্তিতে 

তাহারই ক্রোড়ে মাথা পাতিয়া নিশ্চিন্ত হয়। শুধু মুখে নহে, 
সত্য-বোধে, জীবন তাহার এ রকম ভগবদাশ্রিত হইয়া পড়িতে 

থাকে ও সে নিজেকে সত্য বলিয়া অনুভব করে। 

প্রতিমা, ইমৃত্তিঃ মন্ত্র অথবা জপ, যোগ, কীর্তন, ধ্যান__ 

সব সত্যের হয় ; সবই তাহার সত্যের আশ্রয়ে হয়া আর সত্য 

সত্যই যে, যে পথে বিচরণ করুক, যে, যে ভাবেই তাহাকে 

উপাসনা করুক? সঙাপ্রতিষ্ঠী ও আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ' যদি 

না থাকে, তবে সব সাধনারই পথ তাহার, পক্ষে মিথ্যা ; 
সকল শ্রম প্রায় পণুশ্রম।' * আর সত্যপ্রতিষঠা হইলে, 

আন্তিক্যবোধ একটু ঘন হইলে অথবা আশ্রয়-আশ্রিতবোধট! 



ঞ্তমরা ৪ ৮৭ 

সজীব হইয়া উঠিলে সকল প্রশীলীই সার্থকতা আনিয়া “দেয়। 

“ভুগবান্কে পাইবার জন্য মাটি কাটিতেছি” খলিলেও আমি* 
বলি না ষে, তুমি ভুল পথে চলিয়াছ-__যদি দেখি, সে জ্ঞানের 

উপর তোমার , প্রতিষ্ঠা আছে। কেহ এমন আশঙ্কা 

করিতে পারে যে, উন্মাদ “আমি রাজাঃ আমি রাজা” 
এই বলিয়। চিৎকার করিলে সত্য সত্য যেমন রাজা হয় না 

বা রাজত্ব পায় না--একটা ভাব-মোহ সত্যের আকারে তাহার 

চেতনীয় অভিব্যক্ত হইয়া, তাহাকে এ রকম চিৎকার করায়-_ 

সতাপ্রন্িষ্য় সেই রকমও ত হইতে পারে? অর্থাৎ এতুমি 
রহিয়াচ, তুমি রঙিয্লাছ” এই রকম ভাবকে সত্য করিবার জন্ম 

বার বার প্রচেষ্টা করিষুল, সেই রকম একটা ভাবমোহ গঠিত 
হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে কি যথার্থ আশ্রয় বা 

সত্য লাভ হইবে? এ আশঙ্কা অমূলক | কেন না, মিথ্যা একটা 
কোন ভাবে মুগ্ধ হইয়া সেইরূপ ব্যবহার করিলে, সেখানে 

ভাবের আশ্রয়! হয় মিথ্যা, আর সে ভাবটা ক্ষণপরে ভা্গিয়া 
যাইলে, সে আবার আপনাকে নিজ প্রকৃতিতেই ফিরিয়া আমিতে 

দেখে । সেঁটা একটা মোহের অভিভূতি-_-একটা তাঁমসিক 
স্বমাচ্ছন্নতা,। সত্যপ্রতিষ্ঠা তাহা নহে। সত্যপ্রতিষ্ঠা একটি 
সত্য সার্বিক প্রকাশ, একটি সত্য অনুশীলন,.* একটি প্রচ্ছন্ন- 

শক্তি উজ্জীবিতি করা; সার্থকতামুখী বীধ্যবত্তাই ইহার 
*সমত্তটা। ইহা! একটি গাঙারি সত্যকে আবিষ্কার ুরির! লওয়া! 

মাত্র। আর তদ্ুপরে, অভিভূতি থাকিলেও তাহা সত্য । কেন না, 



৮৮ গ্কতস্তর। 

বস্ততঃ- সত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা লাভ হইবে-_সত্যবোধ ।'বোধ নিজে 
সত্য বলিয়া, কেংন কিছুকে আত্মা বলিয়া মানিলে, বোধের সেই 

সত্যতাই জাগিয়া উঠে। সে স্বাধীনভাবে সেই বোখের 

সত্যতায় সত্য হইয়! উঠে এবং যেটিকে সে অআ্া বলিতেছিল, 

সেইটির সতা-সাধনা হইয়া গিয়া, ফলাকারে তাহাই লাভ 

করে। দে সত অর্থাৎ আত্মায় সত্যবোধ করে, তাই সে 

উন্মাদের মত মিথায় অভিভূত হয় না__সত্যেই উজ্জীবিত হয়। 

অর্থাৎ বোবন্বরূপ আত্মাকেই সত্য বলিতেছে বলিয়া আত্মঘন্তাই 

প্রকাশ পার । সই বোধকেই সে বাহে সত্য বলিয়া 

দেখে, তাই তাহার এ বোধের সার্থকতা লাভ হয়। তামসিক 

অভিভূতিতে এ সত্যতার বিকাশ থাকে না। থাকে শুধু 
কল্পনার বিলাস, মোহ, আচ্ছন্নতা বা সত্যজ্ভানের অভাব-_ 

সেইটা সে ক্ষণকাল ভোগ করিয়া অভিভূত হয়। তাহার পর 
মিলাইয়া যায়__সেইটা শুন্যে। একটা শুন্যতা প্রাণের উপর 

ছড়াইয়া পড়ে। অনেকের বীর্বনাদির সময়ে ভাব হওয়া 

তোমর! দেখিয়া থাকিবে । তাহাতে বেশীর ভাগ এই মোহাভি- 

ভূতি থাকে, আর তাই সেইগুলি ফুরাইয়! বাইলে, বালির শুক্ক 
তটভূমি ভিন্ন জল আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য একে- 

বারেই পাওয়া যায় না,*তাহা বলিতেছি না__পাওয়া যায় ; কিন্ত 

ততটুকুই পাওয়া যায়, যতটুকু সত্যতার প্রকাশ তাহার তলায় 
থাকে । বড় দুঃখ হয় দেখিয়া, অনকেই বটে মুখ দিয়৷ দুধ, 

খাইতে পাইয়! থাকুক বা না থাকুক, নাচিয়া কুঁদিয়া পেট 



মতাংপ্রতিষ্ট রি ু ৮৯ 

তরায়॥ 'অভিভূতিটার দিকে “ফিরিয়া তাহারা মাকে ডাকে, 

মাকে ডাকিয়া অভিভূত হয় না। আশ্রায়বোঁধ সত্য হইলে 

অর্থাৎ সত্যবোধ আশ্রয়বোধের আকার লইলে, তখন ভীতি 

তাহার বুক হুতি*দুর হইয়া যাইতে থাকে । ম্ৃতাতেও ভীতি 

প্রকাশ হয় না। বিপদ তাহাকে বিচলিত করে না। বিফলতা 
ঠাহারে হতাশে মগ্ন করিয়া ফেলে না। তাহার মনে হয়, 

পর্বত তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবে । সে দেখে, একজন 

তাহাকে, বুকে করিয়া! রহিয়াছে, তাহাকে হাত এরিয়া 

চালাইতেছে,,অভয় কর তুলিয়া সনস্ত বিপদ্দের মাঝেও হাহাকে 
অয় আশ্বাস দিতেছে । তাহার প্রয়োজন হইলে সমস্ত বিশ্ব 
তাহার ইঙ্জিতে ফিরিয়া করিয়া বসিতে পারে। তাহার প্রতি 

পদক্ষেপে ছুনিয়া ধেন গত্রাসে ফিরিয়া! চাহিয়া দেখে--সে কি 

চাহে। সমস্ত শক্তি যেন তাহার আয়ত্তীভূত। তাহার আত্ম, 
তাহাকে যেন বলিতে থাকে-_তুই অম্ৃতন্বরূপ, অভযস্বরূপ, তুই 
সত্যাশ্রিত, সত্যপুষ্ট, সত্যজীবী, তোর ক্ষয় ব্যয় নাই, বিনাশ 

নাই। সেগ্রাহ্ করে না, বিশ্রটা দি তাহার পায়ের তলায় 
সরিয়া যায়, 'আকাশটা বদি খসিয়া আজিরা তাহার মাধায় 

পড়ে। সব যদি যায়, সব যদি লুপ্ত হয়, তবু সে ঠিক আছে-_ 

সত্যে আছে__অবিকম্প স্থির । সর্বপ্রকার পাপ কর্ধরিয়। সে পাপী 

নয়। নরকে নামিয়াও সে সত্য-_সে স্বুর-_দীপ্ডু--দৈবসম্পং- 
সম্পন্ন__সত্যের্ কুমার ;_-বন উর্দে--বহু উর্ধে সে ধ্মথ্যার 

লাঞ্থনা হইতে- পাপের অনুশ্বেচনার গহবর হইতে--দৈন্যের 



নও খাতন্তর। 

লুষ্টন হইতে--ভীতির মৃচ্ছা হইতে__ভিথারীর রোরুছ্ামানতা 
হইতে। সে”দেখে_না দেখিয়াও দেখে-_নারায়ণ তাহার 
সারথি_ন্বর্গে বা রৌরবে। ব্রহ্মা তাহার আশীর্ববাচক-__আ্চারে 

বা অনাচারে । মহেশ্বর তাহার গুরু-_প্রণিপাতে বা বিদ্রোহে । 

নগ্ন! শ্বশানবাসিনী সেই তারকক্রদ্মরূপিণী মেয়েটি তাহাকে বক্ষে 
লইয়া, তাহার নগ্তন ভুলিয়া, স্থির হইয়া দাড়াইয়। গিয়াছে__ 

দৃষ্টি অনিমিক-_ মুখে মা ভৈঃ! সেই নেয়েটি__যাহার মিথ্যার 

বসন অঙ্গে নাই _নগ্স। সত্য_ মিথ্যার রুধিরপানোল্লাসমহী সত্য ! 

: অবশ্য যাহার সত্য প্রতিষ্ঠী যতটা হইবে, আল্রর-আশ্রিত- 

বোধ সেই পরিমাণে এই রকমের সুপ্তি লইতে.থাকিবে। 
হার সঙ্গে সঙ্গে এই বাহ বিশ্ব__ধাহা অচেতন বলিয়া এত, 

দিন জানিয়াছিল-_বুঝিয়াছিল-_দেখিতে থাকিবে ইহার বায়ু, 

, আকাশ, জল, ইহার মাটি, ইহার সূর্য্য চন্দ্র_এ সব অচেতন 
নহে--এক মহাশক্তি-__তাহার আশ্রয়দাতা--তা'র পালক । 

ইহা “একটা” জগৎ নহে-_“একজন” জগন্মপ্তি। জীবন্ত সত্য, 

সত্য একজন মহাশক্তিসম্পন্ন মহান্ আশ্রয় । 

'আস্তিক্য-বোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা ঘন হইয়া! না উঠিলে আশ্রয়- 

আশ্রিত-বোধ ফোটে না। কোন কিছুই হয় না,,কোন কিছুই 

ফোটে না-_জন্তিক্য-বোধের সাধন অভাবে । সহজতর লোক 

আসিয়া বলে-_-“মনটা স্থির করিতে পারি না, ইহার কিছু 
উপায় করিয়া দিন 1৮ মন কেমন করিয়া স্থির হইবে? অমি 

বলি, ওরে, মন, আগে অস্থির হইয়াছে কি,না দেখ,। মন অস্থির 
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'আগে*হউক+ তারপর স্থির আপনা হইতে হইবে । আরও "দেখ, 

কোন প্রিয়জনের চিন্তায় তোমাদের মন বেশ'ত একধারায় 

বহে” সী পুর কেহ পীড়িত হইলে মনকে সেই দিক্ হইতে 
ফিরাই, তও পুর না? পুত্রের উপর জননী যেরূপ মনঃসযোগ 

' করে, সে রকম মনঃসংযোগ কই ভগবানে হয়? মাত 

ছেলের । উপর মনঃসংযোগ করিতে কোথাও যোগযাগ শিক্ষা করে 

না! চিত্তবৃত্তি একমুখী করিবার জন্য তাহাকে গুরুর উপদেশ 

লইতে হয় না! সে ত সহজভাবে হয়। যত আপদ্ ভগবানের 

বেলা! তাহার কারণ, এই সত্য-বোধের অভাব। তিনি যে 

সত্য রহিয়াছেন,,সত্যই' আমার ভগবান্ আছেন, এই বোঁধ যদি 
,জগদ্বোধের মত ঘন হইক্ত অথবা আমার সেই সত্য ভগবানকে এই 

এখন আমি ডাকিতেছি-_সত্য সত্য ডাকিতেছি-__বোধ যদি এই- 

রূপ সত্যভাবে বুকে খেলা করিত, তাহা হইলে মন আপনা হইতে 
তাহাতে আত্মহারা হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। প্রবাসে যাইয়! 

বাটাস্থ স্ত্রী-ুত্রের দিকে নকল কাধ্যের ভিতর দিয়া মনের 
একটা অন্তর্গতি থাকে, তেমনই ভাবে ভগবানের দিকে .সত্যের 

একটা অন্তর্গতি সর্ব্বদ। দেখিতে পাইতে । ধ্যান, মারিয়া রিয়া 

হয়,না--আপুনা হইতে আসে--এ কথা সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলে 
নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে । আর যত” এই রকম প্রাণ 
তাহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে থাকিবে, ততই পরম 

অপশ্রয়রূপে তুমি তাহাকে মন্মের ভিতর অ 'কড়াইয়। ধরিতে 
থাকিবে-__ততই নিশ্চিন্ত হইব্বে-_নির্ভীক হইবে। 
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অঘাস্র গিরিখগ্ডের আকার গ্রহণ করিয়। যুখব্যাদানু কাঁরয়! 

পড়িয়া আছে । রাখাল বালকের তাহার মুখট। পর্র্বত-খ্বহবর 

মনে করিয়!, খেলার জন্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে $. 

শীকৃঞ্ণ চলিতেছেন পশ্চাতে পশ্চাতে । সকলেইন্প্রবিষ্ট হইবার, 

পর অঘাস্থর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মুখ বন্ধ করিতে *আরম্ত 

করিলশ রাখাল বালকেরা সেই অঘাস্থুরের অঙ্গসধগালনে 

আপনাদের ভূল বুঝিযা, ভীত হইয়া ছুটিয়া পালাইবার জন্য 
সচেষ্ট হইতেই তাহাদেরই একজন বলিল, “ভয় কি? কৃষ্ণ 

রহিয়াছে ৮” ভগবান্ বিশ্বস্তর-মুক্তিতে সেই অন্দুর স্পকে 
বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। * 

এমনই যদি তুমি জানিতে থাক-_তোমার আশ্রয় তোমার 
নিকটেই রহিয়াছেন, তোমাতেই রহিয়াছেন, সমস্ত পাপ, 

সমস্ত বিপ্ বিদীণ” করিয়া তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন, 

আশ্রয় দিবেন । 
সত্য পদার্থ পাইলে তবে ত তাহাকে সত্য বলিব | *কিছু 

দেখিতে শুনিতে পাইলে, আমার হৃদয়-দানের কোন 

হৃদয়ময় উত্তর পাইলে তবে ত সত্য. বলিয়া ধারণা হইবে 3 
নতুবা কিসের উপর জোর দিয়া কাহাকে সত্য কলিব? একই 
রকমের প্রশ্ন প্রণণে উঠিতে পারে । উঠিতে এই জন্য পারে যে, 
অচেতন-দর্শনশীল জ্ঞান-চক্ষু চেতনশীল বলিয়া,এ জগৎকে সহজে 

ধারণ। করিতে পারে না। করিতে চেষ্টা করিলেও সহজে হয় 

না। সেই জন্য সাধনার পথে চলিতে যাইয়া! পদে পদে জীবের 
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সন্দিপ্ধ প্রাণ, 'পথ পরীক্ষা! করিয়! চলিতে চায় ও প্রতিদান অন্বেষণ 
করে কিন্তু তাহা করিবে না; কেন না, তাহাতে এখন অধিকার 

নাই ধীহাকে মান নাই, তিনি প্রতিদান দিলেও তাহা পাইতে 
পার না। আগে অধিকার হউক, দেখিবে-তোমা অপেক্ষা 
অনেক বেশী তিনিই তোমায় দেখিতেছেন। তিনি তোমাকে 

তাহার * বুকটা সর্ববতোভাবে ঢালিয়া রাখিয়া দিয়াছেন-_ 

তোমার স্বাধীন ইচ্ছা-বিলাসের জন্য, তোমায় অহমিকার যদৃচ্ছা 
স্ফূত্তি ভোগ করিতে দিবার জন্য । অতি অজ্ঞাতসারে, অভি 

অজ্ঞাতে তোস্ভতার অহমিকার তলায় তলায়, অন্ঞাতে তোমার 

কর্ম্মের আবর্তনে তিনি শুধু এক কন্মকলরূপ ক্ষেত্র, আইনের 

মত ঠিক করিযা রাখিয়া পদিয়াছেন__যাহাতে তুমি আপনার 
অহমিকায় আপনি উদ্ধে নিঙ্সে যাইবে, ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আবার 

নৃতন উদ্ভমে বুক বাঁধিয়া ছুটিতে থাকিবে । আর প্রত্যেক 
ভঙ্গে ভঙ্গে প্রতিঘাত পাইয়া এক অনির্দেশ্য চালকের অস্তিত্ 

তোমার বুকের উপর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাহার 

এই লুকানই-_তাহার ভালবাসার শ্রেষ্ঠ "নিদর্শন__-তেঠমাতে 
আত্ম-দানের আঁদর্শ ব্যবহার । তিনি এমন করিয়া না লুকাইলে 
তুমি *মর্ন করিল কর্তৃত্ব ভোগ পাইতে না। আমি এ জগৎ 

প্রকাশ-রূপ মহাশক্তিবিলাস অপেক্ষা তাহার এঁই লুকাইয়া 
থাকাতে অধিক মহিমা। দেখিতে পাই। 

*দেখ, কেহন্যদি তোমায় একটি পয়সা দ্দিয়া একদিন 

উপকার করে, তুমি ছ্িরদিন স্তাহাকে মনু পড়িলেই বা 
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দেখিলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতায় নতশির হও । আর 

যেখানে তোমার সমস্তের জন্য তুমি খণী, সেঈখানে সত্যের 
কৃতজ্ঞতাবোধ তুমি কতটা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও? জত্য- 

রূপে নাজানার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা তুমি ঙকাশ করিকে, 

সমর্থ হও না, তবে কেমন করিয়। তুমি তাহার সাক্ষা২ আদান- 

প্রদানে অধিকার লাভ করিবে ? 

এই জন্য এ ভাবে আগে ফলের দিকে দৃষ্টি দিবে না। 
দেখিবে, শুধু কি পরিমাণে সতা হইয়া উঠিতেছে তাভার আস্তিত্ব- 

বোধ । কি পরিমাণে তুমি বুঝিয়াছ, সতাই তোমার সত্য 

আশ্রয়। আর দেখিতে শুনিতে তাহাকে না পাইলেও তোমার 
সত্যবোধ উদ্বদ্ধ করিবার কোন অভাব হয় না। কেন 
জান? সত্য-_তুমি যেখানেই, যে পদার্থে সত্যবুদ্ধি আরোপ 
'কর- কাধ্যতঃ সে বাহ্া পদার্থ-_ঘাহাতে সত্যবুদ্ধি আরোপ 

করিয়াছ, সেইটি তোমার অন্তরের বোধশক্তি বা বোধময় 

আত্মাকেই সত্যমুত্তিতে আবিভূতি করার। তোমার বোধই 
সত্যনামীয় আকার ধারণ করে। যেমন ফল ফুল জগৎ তোমার 

অনুডূতি__তোমার অনুভূতিকেই এ সকল রূপে দেখ 

তেমনই সত্যনামীর, অনুভূতি তোমার অন্তরে ফুটাইয়া তোলাই 
এ সত্যপ্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য । কেন না, উহাই প্রকৃত আশ্রয়- 
বোধ বুঝায় । *বাহ্য পদার্ধে ব! প্রতিমাদিজ্ে সত্যবুদ্ধি আরোপ 

করিলে “জড়জ্ঞানিসম্পন্ন সাধারণ অজ্ঞ জীবে সত্যবৌধকে 
অতি সত্বর উজ্জ্বল*করিয়া তুলিতে পারে! আর এরূপ তুলিতে 
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তুলিতে অন্তরনামীয় কেন্দ্রের আভাস বুকে ফুটিতে থাকে। 

তবেন্অস্তুরে স্হজে এ সত্যপ্রতিষ্ঠা কব। যার না। কিন্তু বিশ্ব- 

বনপাত্বক এ অসীম শক্তিবিলাস স্বতঃই প্রাণকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, 

,এএক বিরাট, মক্চিমা তোমার ক্ষুদ্বকে খুব স্পঞ্ট করিয়! দেখাইয়া 

তোমারু আমিহটিকে নাস্তিক্বের মত করিয়া দেয়। আর এ 

মামিক্রটি যত প্রাণহীন তইয়! পড়ে, ততই সত্যের" ভূম৷ 

বিস্তার তোমার চেতনায় মাভাসিত হইতে থাকে ও অন্তরের 

সন্ধান মিলাইয়! দেয়। আমিত্বটি অন্তরকে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকিয়। 

রাখে বলিয়া! *সস্তরকে স্হজে জীব ধরিতে পারে না। আর সেই 

জন্য সাধনমমুর্গরঘত পন্থা, সব এই আমিটিকে হব ছাঁড়িতে, 
*না হয় তাহাতে সমর্পণ কারিয়া দিতে বিশেষ করিয়া বলে। 
তুমি তোমার বোধের বিশ্ব দেখিতেছ। তুমি ঘে বিশ্ব ভোগ 

করিতেছ, তাহা তোমার অনুভূতির বিশ্বা। অস্তঃক্ষেত্রে 

অধিকার পাইবার পুর্বেব এ কথা৷ ঠিকৃ করিয়া বলিতে ন 
পারলেও আর অন্তরের সন্ধান পাইয়া এ কথা বলিতে 

পারিলেও বাহ জগৎ বা ঈশ্বরের বিশরমুত্তি যে রহিয়নছে-_ 
তোমার বিশ্বানুভূতি ফুটাইবার ,কারণ-স্বরূপ বিশ্বরূপে তিনি 

সত্যই যে রহিম্াছেন, এ কথা একান্ত সত্য। সুতরাং বাহে 
সত্যপ্রতিষ্ঠা বস্তুতঃই সত্যে সত্যপ্রতিষ্ঠ৷ এবং একান্ত করণীয় । 

সত্যপ্রতিষ্ঠা অব্য্তাসক্তচিত্ত পুরুষের সহজে হয়,না। 
* বিশ্বরূপই রাহা সত্যপ্রতিষ্ঠার আশ্রর । হাতেই নত্যবুদ্ধি 

আরোপ করিবে । সূর্যে করিবে অথবা বিগ্রহ্থাদিতে করিবে । 
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শ্রেষ্ঠ এই তিনটা । তবে সমস্তেই করিতে পার । আর যখন 
 সত্যমগ্র মনে পড়িবে, তখন যেন অবহেলার পুজ] দিয়া তাঙ্াকে 

দুরে সরাইয়। দিও না। মরণজীবন পণ করিয়া তখন সতা 

করিয় তূলিবে তোমার সত্য-সাধনা। তিনি বলেন না যে, 

তোমাদের প্রাণ হইতে সমস্ত মুছিয়৷ ফেলিয়া আমার জন্য 
নির্জন মন্দির নিম্মাণ কর, তবে আমি তোমায় দেখা দিব। 

তিনি বলেন, সব থাকুক-_ন্্রী-পুত্র, বন্ধু বিষয়, যাহা আছে, 

থাকুক, তাহাদের সঙ্গে ত'হাদেরই মত একজন করিয়া আমায় 

তোমারু অন্তরে একটু স্কান দাও । তাহারা যেমন তোমার 

অন্তরে সত্য, ঠিক তেমনই করিয়া! আমায় তোমার, অস্তরাসনে 
বসিতে দাও । তাহাদের মত সতা কর- বেশী নয়। তাহাদের 

মত করিয়া আমায় সা বলিতে পারিলেই তোমার সত্যভূমি 

লাভ হইবে। 

» শুন, যখনই “সতা” মনে উদ্দিত হইবে, তখনই যেখানে 

থাক, যে অবস্থার থাক, “তুমি রহিয়াছ-_তুমি রহিয়াছ”--এই 
অনুভূি জাগাইয়। তুলিবে | “এ ভূমি সভা, এ জল সত্য, এ 
অগ্নি সতা, এ বায়ু সতা, এ আকাশ সত্য, এ মন সত্য, এ প্রাণ 

সত্য, আমি সত্য, তুমি সত্য । সত্যই রহিয়াছ, সন্যই রহিফ়াছু। 
হে একান্ত সর্রিহিত! দূর হইতে দুরে, নিকট হইতেও নিকটে, 

হে সর্ব ! হে স্্ববাশ্রয়! আমার অন্তরাত্মা !* তুমিই এইরূপে 

রহিয়াছ-_তুমিই রহিয়াছ। তুমিই আমার সত্য আশ্রয়। 
“জন্মলয়াদির নিয়ন্তু/' আকারীয় অন্গুভূতিক্লে যেমন সত্যানুভূতি 
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বলে, অস্তিত্ব” আকারীয় অনুভূতিকে, তেমনই  অস্তিত্বানুভূতি 
বলে তেমনই তুমি আমার আশ্রয়, আমি তোমার আশ্রিত 

ধ্লাই অনুভূতিকে আশ্রয়-আশ্রিতবোধ বলে। কিন্তু যাহা বলিবে 

দেই আকারের মন্ভুভূতি ফুটিয়! উঠা চাই-_-এ কথা পরে 
বলিতেছে | 

আবার মনে করিয়! দিই, যখন সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে, ' তখন 
মাত্র অনুমান করিনে না যে, তিনি এখানে রহিয়াছেন ; সাক্ষাৎ 

দর্শন করিবে । সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষ চক্ষু চাহিয়াই মাকে দেখে। 
আর ষে চক্ষুশ্চাহিয়া আত্মাকে দেখিতে না পায়, সে .সহঙ্ 

চেষ্টা করিয়া& পাঁয় না। অন্বেষণ করিতে হয় তাহাদের, 

যাহাদের মিথ্য। জ্ঞানে বুক' ভরিয়া থাকে__মিথায় যাহার! ঢাকা 

পড়িয়া থাকে । সমুদ্রে নামিরা জল অন্বেষণ তাহারাই করে, 
যাহারা বিকারগ্রস্ত । ম অন্বেষ্য নহে রে-দ্রষ্টব্য। 

কিন্তু তবু পারে না_ সত্যই পারে না। খণ্ড অস্তিত্বের 
মোহে মগ্ন প্রাণ তেমন করিয়া সোজা ভইয়া দঈাড়াইয়া উঠিতে 
পারে না। ছূর্ববল প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে_-অবসাদে ভরিয়া! ঘায়-_ 
তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্তিত হইয়! শুধু হাবুডুবু খায়_-আর সম্ভরণান- 
ভিজ্ঞ জলমগ্র মানুষের মত শুধু ব্যর্থ উদ্মে অবসন্ন হইয়া শেষে 
সাধনায় হতাশ হয়। তাই আগেই সত্যবোধ ফুটাঁন আবশ্যক । 

সত্যকে জানিয়া শুধু ফেলিয়া রাখিলে হইবে না, অনুশীলন 

করিতে হইবে £! আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখে জ্ঞান, গ্রহণ করিতে 
হইবে । আত্মতত্বজ্ঞান,পাইবার জন্য গুরুসঙ্গ . করিতে হন্রীৰে 

ণ 
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তবে সত্যপ্রতিষ্ঠ। শীত্র হইবে । সত্যব্যবহারময় হওয়াই সত্য- 

প্রতিষ্ঠার সার্থকতা। মাত্র জ্ঞানে তাহাকে ফেলিয়া রাখ! যায় 
না, ষদি এতটুকু সত্য বোধও হইয়া থাকে । যাহার বিল্টুমাত্র 

সত্য বোধ ইইয়াছে, সত্যের সত্যান্তৃভূতি যাহার «বুকে একটুও 

উদয় হইয়াছে, তাহাকে সাধন! করিতে হয় নাঁ_সাধনা পায়। 
যেমন ন্বুম পায়, ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণ! পায়-_তেমনই সাধনা, পায়। 

আর তখনই সত্যবোধ হৃদয়ে আবিভূ্ত হইয়া একটা অসাধারণ 

বীর্য ফুটাইয়া তুলে । জলমগ্ন ব্যক্তি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া 
তটদেশে পায়ে মাটি ঠেকিলে যেমন একটা নিশ্চিন্ততায় তাহার 
প্রাণটা পূর্ণ হয়, তেমনই সে এক অবিচল *নিশ্চিস্ততায় ভর 
দিয়! ঈাড়াইয়া উঠে। ইহাই বল। “নায়মাত্বা বলহীনেন 
লভ্যঃ।” এইরূপ লব্ভূমিক পুরুষ না হইলে শুধু সাধনার 

' প্রণালীতে ঘুরিয়! বেড়ানই সার হয়। 
সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় প্রথম একটুকরা আকাশের মত চোখের 

সামনে ভাসিয়া উঠে। মনে হয়, সেটা বেন বাহিরে 7 কিন্ত 
বস্ততঃ সেটা অন্তরে ফোটে। সেটা চিত্তাকাশ। অনেকে 
ভুলিয়া সেটাকে চিদাকাশ মনে করে, কিস্তু তাহা নয়-_ 

চিত্তাকাশ। সেটা ফুটিলে আনন্দ আসে- শাস্তি আসে ,আর 
সেটাকে ক্রমশঃ বাঁড়াইতে হয় ব! বাড়িয়া যায়-__সব্র্ষশরীর- 

ব্যাপী হইয়া যায়__নানা বর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্টও হয়। জত্য- 

প্রতিষ্ঠা যত ঘম হয়, তত সেঁটা নির্্দল, স্বচ্ছ, শুভ্র ও 
প্রকাশধন্ট্ী হইবে থাকে । এই রকম ্লাকাশের পর আকাশ 
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ভেদ হইয়া 'তবে চিদাকাশ “প্রকাশ পায়। এ চিত্রাকাশ 

ফোট্রার সঙ্গে,সঙ্গে অন্তর্বাহ্হ এক হইয়া যায়।* এ আকাশটা 
প্রথম বাহিরে' বলিয়া মনে হইলেও উহ! ভিতরেই হয় এবং 
ভিতরে বলিয় উপলব্ধি আসিলেই অন্তর্বাহ্য এক হইয়া! একটা 
অনাবিল আকাশ ভাসমান থাকে । এই আকাশ ফুটিতে 
আরম্ত* হইলে সেইখানেই সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে পার। * কিন্তু 
সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় এখানে করি, এই রকম করিয়াকরি, এ 
রকম ভাব কৃত্রিমতার পরিচায়ক। কৃত্রিমতা যত শীষ্ত পার 
দূর করিবে * জ্যোতি ফুটুক, আকাশ ফুটুক--এ সব তোমার 

ষ্টব্য নহে--পণ্নের ধারের দৃষ্ত মাত্র। চাই তোমার জত্য, 
পরম সত্য---তোমার জঁ্মমরণের প্রাণময় নিয়স্তাকে। তুমি 

জ্যোতিঃ বা আকাশে মুগ্ধ হইও না। তবে তাহাতেও সত্য- 
প্রতিষ্ঠা করিবে। সত্য বলিয়া, আশ্রয় বলিয়া জডাইয়া. 
ধরিবে__এই আমার তুমি, এই আমার সত্যপ্রাণ আত্মা আইসি 
সত্যকে 'দেখিতেছি-_সত্যকে জানিতেছি-_হে সত্যন্বরূপ, তুমি 
আমায় সত্য দাও। এই ভাবে বুদ্ধহইবে। “*সত্যং পরং 

ধীমহি” এই 'মহামন্ত্র সত্যগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া সাধনায় 
অগ্রসর হও ।* 

সত্যপ্রতিষ্ঠায় সাধনার জারম্ত-_সত্যপ্রীতিষ্ঠায় শেষ। যে 
মুহূর্তে তিনি রহিয়ঃছেন, এই বোধ সত্য করিয়া তুলিতে পারিবে 
সেই মুহুর্তে তাহাকে লাভ করিবে । পথ খুব *সহজ অথচ বন্ছ 
দূরব্যাপী। মাত্র এক্টু স্তাবোধ আভাস্তি হইলেই সব 
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হইয়াছে মনে করিবে না। তুষ্টি সাধনার অন্তরায়। আরও 
অগ্রসর হও,-_-আরও অগ্রসর হও। একটু আলোক, একটু 
আনন্দ_-একটু সিদ্ধি লাভ করিয়াই গুরু সাজিয়া বসিবে ন1। 
মনে রাখিও তখনও তুমি অন্ধ ৷ তুগিতে বুক ভরিয়া যাইবে 
তবু তাহারই ভিতর দৃঢ়পদক্ষেপ করিতে হইবে--সত্যের মন্দির 

তখনও দূরে । মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, অবতার_-এ সব হওয়া 
আজকাল সহজ । ছুট! অশ্রু, একটু অস্তরালোক, একটু স্বারূপ্য 

বোধ আসিলেই লোকে তোমায় মহাপুরুষ করিয়া 'ভুলিবে 
হয় ত. তুমিও সেই মোহে আপনাকে হারাইরা! ফেলিবে। 

সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া মিথা।-প্রতিষ্ঠায় "্ডুবিয়া যাইবে । 
মনে কর, সেই সত্যের যুগ, সেই কৃতযুগ, যখন ঘরে ঘরে সত্য- 
প্রতিষ্ঠ খষি বিরাজ করিতেন। ধাহাদের মহিমা দেবত্বকে 
“অবধি অতিক্রম করিত । দেবতার! সভয়ে যাহাদের নিকট শির 

নূমিত করিতেন । অথচ তাহারা সাধারণ গৃহস্থের মত সংসারধশ্শ 
প্রতিপালন করিতে বিমুখ হইতেন না। 

আর আজ আত্মমহিমার বিন্দুমাত্র আভাস নাই। আভাস 
পাওয়া দূরে থাকুক, এখনও গুরুতেই হয় ত 'সতা প্রতিষ্ঠায় 
অত্যন্ত হয় নাই, গুরুবোধই ফোটে নাই, অথচ নিজেই গুরু 

সাজিয়! পথ দেখাইতেছে। অথবা সন্ন্যাসের মোহে আক্রান্ত 

হইয়! ব্রক্ষকর্ময়র এ জগতকে মিথ্যার আগার বলিয়া শিক্ষা 

দিতেছেণ অর্থবা নিজে তাহার 'আদর্শ হইয়া খন্দকে জর্টিল 
করিয়৷ তুলিতেছে ! 
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এ সৃস্ত-প্রতিষ্ঠা কম্মে'র প্রবর্তক ।.কৃত্রিম সম্ন্যাসের বিষময় 

মোহে ধর্-ন্্াঞজ আজ জর্জজরিত। সংসারের কণ্মম-ক্লাস্তি, 

ললালস্যের প্রতি ছুর্ববলমনুষ্থের একটা স্বাভাবিক আকষণ আনিয়া 

দেয়--ভগবান্ কর্তা, তাহারঈ ইচ্ছায় সমস্ত সম্পাদিত হইতেছে 

ইহা সত্ত্য হইলেও, এই জ্ঞানের অনধিকারী যাহারা, তাহারাও 

এ শাফ্ধিক জ্ঞানের মোহকে আপনার কর্তব্য পালনে অর্দমতার 

দাড়াইবার একটা যুক্তিময় ভিত্তি করে, আর “বেশ শাস্তিতে 

বপিরা ষদৃচ্ছালাভ-সম্তুষ্ট হইয়া--ভাহারই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিব 
এ কামিনী-কাঞ্চন-মোহমুয় সংসার যাত্রার কোন মূল্য ন/ই”-_- 
এই রকমের ধারণায় বুদ্ধির তগবৎবাতিকটাকে বেশ আরামের 

একটা কল্পনা-কুঞ্জে গঠিত করে। এ প্রকার বুদ্ধি তামসিক 
বুদ্ধি। ইহা হেয় ও সাধন-পথের অন্তরায়। আজকালকার 

ভগবৎসত্তা-বোধশূন্ত সংসারযাত্রাও যে হেয় এ কথা খুব সত্য 
হইলেও তবু তাহাতে কন্ম আছে, পরিশ্রম আছে-_অবসাদ 

আছে--হ্লুতরাং আশ্রয়ের জন্য একট! স্বাভাবিক তৃষ্তা আছে, 

স্থলতঃ একটা! শক্তির অনুশীলন আছে। শুধু সেইটাকে জ্ঞানময় 
করিয়া লইতে হইবে_-ভগবদ্বোধময় করিয়। লইতে হইবে । 

আরুসত্য-প্রতিষ্ঠা তাহাই করে। 

যখন সত্য-সত্তাবোধ ঘন হইয়া আশ্রয়-আশ্রিত-বোধে 
্াড়ায় ও মানুষ নিজ্জকে যথার্থই, ভগবদাশ্রিত * বলিয়া বোধ 

করে অথবা ঘোধময় ভগবানেই সে সর্বদা লগ সত্যই সে 

তাহারু অভয় বুকে অবশ্থিত__-এভাবের সত্যৰোধ যখন প্রকাশ 
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পাইতে থাকে, তখন তাহার সদ্বৃত্তি সকল ফুটিয়৷ উঠিত্বে থাকে । 

সে তাহার সকল কন্মকে ভগবানের কণ্ম বলিয়। বুঝিতেধাকে 
আর তাহাকে পরম আত্মীয়রূপে দেখিতে আরম্ভ করেণ 

মাত যেমন পুত্রকে নানারকমে খাওয়াইয়। পরীইয়। সীজাইয়া , 

সখী হয়, তেমনি ভাবে হৃদয়ের সকল ভাব. দিয়া, সকল 
ভাবকে কন্দে ফুটাইয়া তুলিয়া, সে স্যর সেবায় পরম- 

সত্যকে তৃপ্তি দিতে উদ্ভোগী হয়। আর সেই রকম করিয়া 

তাঁহার প্রীতির সেবা করিতে কাঁরভে ক্রমে সে তাহাতে 

বিভোর হইয়া যায়, আত্মহার! হইয়। যায়--ছুইয়ের"আর পার্থক্য 

উপলব্ধি করিতে পারে না-_তখন তার সমস্ত" কন্ধ বন্ধ হইয়া 

আসিতে থাকে । সেই প্রকৃত সন্ন্যাস, প্রকৃত নৈষ্বন্ম্য । কিন্তু 

সে কথ! পরে বলিব । 

-সম্্বা ত্ঃল্ল 2ন্ত্য উঞ্পাহনন্না বা ও্রক্জীত্ক্ষ ভর 
শঞ্পাসন্না 

অধিদৈবে সত্য, অধ্যাত্মে সত্য, ইহাই তোমার সাধ্য । 
জ্ঞান-স্বরূপ' বা জ্বানময়, বোধ-স্বরূপ বা বোধময় পরমাত্মাই' যে 

অন্তর ও বাহ্যমুত্তি লইয়া রহিাছেন__ইহাই শ্রুতির সার কথা। 
তিনি আপনাকে নানা আকারে শ্যজিত করিয়া বাহ্য জগৎ 

হইয়াছেন আঁর তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া, সেই সেইরূপ 
অভিমানী দেবতা না৷ জীব হইয়াছেন। আমি নূর্ধ্য, আমি অগ্নি, 
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আমি বায়; আমি দিক্__-এই' রকম অভিমান লইয়া তিনি এক 
একু বিশেষ (বিশেষ আয়তন প্রকাশ করিয়ারছেন। এইগুলিকে * 

অধিদৈব পুরুষ বলে । আর সেই রকম হইয়া, তাহার বিশেষত্ব- 

গুলি ও অন্যান্য, বাছা স্ষ্ির বিশেষত্বগুলি অনুভব করিবার জন্য 
জীবে,যে বিশিষ্ট চেতনায়তন প্রকাশ পায়, সেইগুলি অধ্যাত্ব- 

পুরুফ। যেমন বাহ্যে সুর্য অধিদৈব পুরুষ, তোমাতে চক্ষু 

অধ্যাত্বপুরুষ। বাহিরে দিকৃ্সকল অধিদৈব , তৌমাতে শ্রোত্র 
অধাতু । বাহিরে বায়, অধিদৈব, তোমাতে ত্বক্ অধ্যাত্ম ৷ বাহিরে 
বরুণ অধিষ্টদব, তোমাতে জিহবা! অধ্যাত্ম । বাহিরে অগ্নি অধি- 

দৈব-_-তোমাতে বাঁক অধ্যাত্স। কি অধিদৈব, কি অধ্যাত্ব, 

সমস্তই চিন্ময় সত্যের ভিন্ন ভিন্ন আয়তন। আর এ সমস্ত 

ধাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্বাস্তর আত্মা। তোমার আত্মাই 
সর্বধীস্তর আত্মা । তোমাতে ঘিনি সত্যের সত্য, বাহিরেও তিনিই 
সত্যের সত্য। শ্ত্রতরাং কি অন্তরে, কি বাহিরে, যেখানে যখন 

সত্য-প্রৃতিষ্ঠা করিবে, তখন তোমার. যিনি অন্তর, ধাহাতে 

তোমার অন্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ববাস্তর আত্মাকেই যে 

দেখিতেছ, 'এই বোধটী ভুসিবে না। প্রত্যক্ষ সত্য তোমার 

,কাছে__স্বোমার এ অস্তিত্বের প্রতিষ্তা-ভূমি-যিনি তোমার 
চক্ষুর চক্ষু, যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, ঘিনি তোমার শ্রোত্রের 

শোত্র যিনি ভিন্ন কোথাও কেহ রষ্টা নাই, শ্রোতা 

"নাই, সস্তা নাই, বোদা নাই-_সেই * সাক্ষং আত্মাই 

সর্ববাস্তর আত্মা-_তিনিই ত্য, তাহাকেই অন্তরে অধ্যাত্ম- 
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রূপে, বাহিরে অধিদৈবরূপে দেখিতেছে, সত্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে 

এইরূপে সাক্ষাৎ আত্মাকে দেহিতেছ বোধ করিবে +- 

কোন অনির্দিষ্ট কাহাকেও নহে। যদিও তিনিই আস্বেসয, 
তত্রাচ তিনি যেন আর অন্বেস্ক নহেন- প্রত্যক্ষ এই ভাব, 
অনুধাবন করিবে । এই অন্তর ও বাহিরনামীয় যাহা তুমি 

অনুভব কর, ইহাও সেই মস্তরতম সতোরই উভয় আয়তন। 
আমার অন্তরকেই বাহিরে দেখিতেছি, আমার অস্তরকেই 
অন্তরে দেখিতেছি-_-এই ধারণা ভুলিও না। মানুষের তগবদ্- 

ধারণ সাধারণতঃ বাহিরে থাকে অর্থাত যেন সব্ল্রতোভাবে 

আমার 'হতীত কোন একজন আছেন, এই.ভাবে থাকে। 

সত্য-প্রতিষ্ট|র ঘনত্ব যত বাড়ে, ততই' তিনি নিকট হইতে 

থাকেন এবং শেষে তাহাকে এই আত্মীতেই পাওয়া যায়। 
কিন্তু তাহাকে নিকটে পাইতে হইলে দেবতা-সকলকে তাহারই 

স্বরূপ ভানিয়া উপাসন্! করিতে হয়। অর্থাৎ পৃথিবী, সলিল, 

অগ্নি, বায়,,আকা শ প্রভৃতি অধিদৈব পুরুষ-সকল ঘে তিনিই এবং 
চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন, প্রাণাদি অধ্যাত্ম দেবতা-সকলও যে 
তিনিই *ধিনি বিরাট ব্রহ্ম, ঘিনি সর্বব্যাপী, সব্বাস্তধ্যামী সন্য 

আত্মা, ইহা জানিতে হর ও এই ভাবে সতা-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়এ , 
হে অগ্নি! তুমিই সভা, তুমি প্রত্যক্ষ আত্মা, তুমি সর্বব্যাপী মহান, 

তুমি এ বিশ্বের প্রাণ, তুমি ভূত-সকলের একান্ত প্রিয় জীবনস্বরূপ 
আত্মা, ভূত্তসকলণ্ তোমার প্রিয়, একান্ত স্নেহের, আদরের)! 
তুমিই সেই স্ুষ্টি-স্ডিতি-লয়ের আধার আত্মার সত্যমূত্তি, এই 



সন্া"প্রতিষ্ঠ। ১০৫ 

ভাবে আগ্মিরূপ প্রতীকে ব্রহ্মবৌধ আরোপ করিয়া উগাসনা 

করিতে হয়। এই প্রকার সকল পদার্থে, সকল দেবতায় 
তাহাকে দেখাই প্রতীকে ব্রহ্ম উপাসনা । শ্রুতিতে সর্বত্র এই 
প্রকার উপাসনার বিধান ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। শ্রুতি 
স্পষ্ট ক্লরিয়া বলিয়াছেন,-_যাহারা দেবতাদিগকে এইরূপ আত্ম- 

বোধেন্উপাসনা না করে, দেবতারা তাহাদিগকে গ্রাস করেন। 

তাহারাই দেবতাদিগের পশুস্বরূপ। যদি এই আকাশ, বায়, 

অগ্নি আদি বহির্দেবতায় বা চক্ষু কর্ণাদি অধ্যাত্ম দেবতায় 

মিথ্যা অচেতন হত্যাকা জ্ঞান থাকে, তবে ত কথাই নাই ; 

আত্মা! হইতে অন্য পুরুষ জ্ঞান থাকিলেও সে পুরুষ শ্রেয়চ্যুত 

হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।' এইব্প প্রত্যক্ষ আত্মদর্শনণহ শ্রুতির 

চরম শিক্ষা । প্রত্যেক শ্রুতিতে এইরূপ আদেশ স্পষ্টরূপে কর 

হইয়াছে । অথচ আজ জগতে সে ধন্ধভাবের কি বিকৃতি 

পরিলক্ষিত হয়। তোমরা সাধন! করিতে সুচনা করিয়াই প্রথম 
শিক্ষণ পাও,-_ষাহা কিছু দেখিতেছ, এ সমন্ত মিথ্যা, অচেতন। 

আত্মা এ সকল হইতে অন্য | ওরে, নেতি নেতিরূপে যে স্থলে স্থলে 

'তাহাকে অন্সন্ধান করিতে বলা হইয়াছে__ইহা! নহে, ইহা 
নূহে, এভাকে যেকোন কোন প্রসঙ্গে দেখিতে বলা হইয়াছে, 
তাহার অর্থ__“ন ইতিমাত্রং”-_“মাত্র এই নহে”) ইহাও তাহার 

মহিমময় ৃ ত্তিই, _*এতৎসংলগ্ন তাহার আরও রঃ আছে, আরও 
মহান্ প্রকাশ*আছে । সেই মহীন্ পাদ লক্ষ্য দিয়াই * আপাত- 

প্রত্ন্থ পাদকে “নেহি বলা হয়,--এ প্রত্তা্ষ পাদকে তুচ্ছ 
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ও ব্রহ্ম হইতে দূরে বহিষ্কত বা অস্বীকার করিবার জন্ত 

নহে। 

শোন, ন।মরূপ দ্বারা যাহা কিছু দেখ, সে সমস্তই চেতনা-, 

স্বরূপ, চিশক্তিসম্পন্ন, সত্য আত্মার ভিন্ন ভিন্ন জানতন, চেতনার, 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি বা পাদ। এ সমস্ত পাদের আয়তন সেই 

ধজ্ঞা লা নামণ্টার অর্থ-_জ্ঞানের ষে বিশিষ্ট আয়তন রচনা'করে, 

যে আকারে জ্ঞান ফোটে, তাহাই । আর সে সকল আব্তনেরই 

প্রতিষ্ঠা সেই আত্মায়, তোমার হৃদয়ে, অন্তরাকাশে, সত্যে, 
সত্য আত্মায়। “নৃর্য্য” বলিতে যে জ্ঞানের আকার বোধে 

ফোটে, উহাই সূর্যের আয়তন, ইহা অবশ্য পরমাত্মার বোধ- 

ক্ষেত্রের কথা ধলিতেছি । আর সেই সুর্য দেখিয়া তোমার 

অন্তরে যে জ্ঞানায়তন ফোটে, তাহাও হুর্্যেরই আয়তন, এ 

উভয়ই এক। এখন তোমার সূর্য সম্বন্ধে যথার্থ স্বরূপ- 
জ্বান নাই, মাত্র ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধ সাধারণ জ্ঞান আছে, সেইজন্য 

প্রকৃত সূর্য্যায়তন তোমার অন্তরে ফোটে না ; কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠার 

সহিত জূর্য্যকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে সত্য আত্মা 
জ্তান করিয়া উপাসনা করিলে তাহার ,গ্রকৃত আঁয়তন অস্তরে 
ফুটিবে এবং সেই আয়তন অর্থাৎ প্রকৃত সূর্ধ্য তোঙ্কার অস্তরেই, 

ইহা উপলব্ধি ফরিবে। এইরূপ সমস্ত ব্রক্মাণ্ সম্বন্ধে, সমস্ত বন্ত 
সম্বদ্ধে। ইহাই ঞ্লুষিদিগের মহিমময় আবিষকা রঞশিক্ষা ও উপদেশ ! 

যাহাপ্ছউক,*এই ভারে প্রতীকে বা পদার্ধে পদার্থে প্রাণময়, 

চিন্ময় দেবতা দর্শন করিতে করিনে ও সেদেবতা যে অন্থ কেহ 



* সত্য-প্রতিষ্ঠী * ১৯৭ 

নহে, ,আমার জ্ভানরূপে ধীাহাকে, সর্বদা দেখিতেছি, সেই 
আত্্বাই_-পল্পম সত্যই দেবতারপে বিরাজ করিতেছেন,” 

* ইহা জানিতে জানিতে তবে আশ্রয়-বৌধ সম্যকৃভাবে 

* সম্থদ্ধ হয় এবং এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই আকাশ, এই বায়ূ, 
, এই অগ্নি, এই জল, এই পৃথিবী--ইহারাই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ 

প্রাণ ও ভোগদাতা সজীব সচেতন দেবতা-_মাত্র দেৰত নহে 

সর্ববতোভাবে প্রিয় আমার আত্মীই--এই ভাবে পরমাত্মার 

সজীব সচেতন আত্মীয়তাময় ভাব প্রাণে প্রকটিত হইতে থাকে । 
ওরে, এই যে বায়ু, এ ত সত্যই অচেতন বায়ুমাত্র নহে, এ ষে 
সত্য সজীব সচ্চিতন বায়ু-দেবত, আদরে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের 

উপাদান হইয়৷ আমার প্রাণকে প্রবাহিত রাখিতেছেন। এই যে 
সূর্য্য, এ ত জড় জ্যোতিঃপিগু নহে_-এ যে সজীব সচেতন সূর্ধ্য- 

দেব, আমায় সত্য সত্য প্রাণ আলোক দিতেছেন ; সমস্ত, সমস্ত 

_যাহা কিছু অচেতন বলিয়া এত দিন বুঝিতাম, এ সবই, যে 

সজীব সচেতন দেবতা, আমার প্রীণ হইতে অন্নাদি সমস্ত প্রকার 

ভোগ, আমার দেহ, ইল্জ্রিয়াদি ও তাহাদের সর্ধবগকার তৃপ্তি 

ইহারাই যে পরমাত্মীয়ের মত অহনিশ দান করিতেছেন। ওই 
' পর্জন্য, পরই বিদ্যুৎ, এই ধরিত্রী, এই বনস্পতি, সমস্ত--সমস্ত 

চেতনাময়ু পরমাতীয় । না না, শুধু আত্মীয় নহে-__আমার 

অন্তরের ,জ্ঞানব্ধপী পরমাত্মাই এই সব বেশ ধরিয়া, মহিমময় 

হইয়া বিরাজ করিতেছেন) আত্ম! ভিন্ন এত আত্মীয়তা কে 

দ্েখাইতে পারে রে _এমন'করিয়া প্রাণদান করিতে কে পারে 
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রে! এই ভাবে আশ্রয়-আশ্রিতবোধ আতীয়বোধে ও আত্ম- 
বোধে পরিণত হইতে থাকে । 

ইহাই সত্যপ্রতিষ্ঠার অম্বতত্ব। বিশ্বৃবন আত্মীয়তাময় 

হর--আত্মময় হয়। আর এতকাল ন! বুঝিয়া, না 'মানিয়া, কত. 

মূঢ়, কত অকৃতজ্ঞ হইয়! জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত করিয়াছি, 
তাহা স্মরণে আসিয়া, হৃদয়ে সর্বপাপ-বিধৌতকারী অন্ুতাঁপ ও 

পৃত কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে । ওগো গুরু! 
তুমি আমার-জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছ । আমি আমার প্রকৃত পিতা, 
প্রকৃত মাতা, প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত আত্মীয়কে দেখিতে প্াইতেছি। 
অহো! ! আমি দরিদ্র নহি_ভিখারী নহি-_পথত্রাক্ব, পীড়িত 
স্বজনশূন্য পথিক নহি__আমি রাজরাজেশ্বরার বরপুত্র, আমি 
ব্রক্মাণ্ডের ঈশ্বরের সকল ন্সেহের অধিকারী-তীাহার নয়ন- 

পুতলী। হা, নয়নপুতলা- সত্যই রে, আমি তার নয়নপুতলী। 

পরম-করুণাময়ের স্েহের করুণ ঈক্ষণেই আমার জন্ম, সে ক্রেহের 

ঈক্ষণেই আমি পাঁলিত__ষথেচ্ছাচারী আনন্দভুলাল। যাহ! 
চাহিতেছি, তাহাই পাইতেছি--সে কল্পঈক্ষণশীল কল্পতরুর কল্প 

ক্রোর্ডে বসিয়া ৷ তোরা দর্শন কর, সতাদর্শন কর, যদি ছূর্ভাগ্যের 

ধাধা ঘুচাইয়া সৌভাগোর শিখরে উঠিতে চাহিস্৮-তবে শুধু 
দর্শন কর--তাহার নয়নে নয়ন স্থাপিত কর, যে তোর অন্তরে 

ওই নানা বোধ্রে আকারে দৃষ্ট হয়। এ ছূর্ভাগ্য তুই আপনি 

চাহিয়। লইঞ্কাছিস্ "এ কথা ভুলিস্'না। যাহ! চাহিবি, তাহাই 
পাহবি-__ইহাই তোর সত্য আত্মার*নিধিবিক!র স্মেহের অসীমত্ব 
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পূর্ব্বে বলিয়াছি__-এই প্রতীকে ,আত্মদর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা 
করিতে গেলে প্রথমেই সে প্রতীকের রূপটী যেন অস্তঠিত হইয়া 

যায়”ও সত্যের একটী আকাশবং ভাব ভামসিরা উঠিতেছে বোধ 

হয়। সেটা চিন্তাকাশ। তুই সে দিকে বিশেষ লক্ষা করিবি না। 

তুই যাহাতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতেছিস, তাহার নাম রূপকে ধরিয়া 
রাখিয়ণ, তাহার মহিমা উপলদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইবি৭ যত 

দৃঢ়তার সহিত সে প্রতীককে ধরিয়া! রাখিতে সমর্থ হইবি, ততই 

সে আকাশ নির্মল হইতে নিশ্মলতর হইতে থাকিবে__তাহার 

ব্যপকতা বর্দড়তে থাকিবে ও সেই আকাশের প্রান্ত. ঘেরিয় 

ফুটিরা উঠিবে-তো।র প্রতীকের মহিমা । আর যত মহিমা 
ফুটিবে, ততই সে আকার্শ প্রকৃত অন্তরাকাশরূপে প্রকটিত হইতে 

থাকিবে । অবশেবে অর্থাৎ প্রকৃত চিদাফাশে প্রবিষ্ট হইলে তখন 

আর সে প্রতীকের খণ্ড মহিমা থাকিবে না বা থাকিলেও তো 

দর্শনের আকাজক্ষাই হয় ত চলিয়া যাইবে । কিন্তু সে পরের কথু!। 

এ প্রথমিক অবস্থায় মহিমা ও আত্মীযতাই তোর লক্ষ্য । কেন 

না, উহ] না দেখিলে তাহাতে প্রকৃত প্রাণের আকর্ষণ জাগে ন1। 

ভোরা মুখে বলিস, তিনি,সব দিতেছেন__সর্ববস্থই তাহার বা 
ভিসিই__কিস্ত ইহার সত্য অনুভূতি যে কি, তাহা শুধু সত্যসিদ্ধ 
পুরুষই জানে । প্রকৃতপক্ষে একজন তোর এমনই' আশ্রয় আছে-_ 

এমনই মাতার রহিয়াছে, ইহার উপলব্ধি মানুষকে এ মনুষ্যঙক্ষেত্র 

হইতে অনন্ত মহিমমণ্ডিত ব্রহ্ম ক্ষেত্রেই টানিয়া লইয়া ধীয়-_উহা 
বর্ণন,করিবার সাধ্য কাহারও মাই। 
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সত্য বলিয়া ষাহাকে ডাকিতেছি--তিনি যে “মাত্র আমার. 

অস্তিত্বের আশ্রয় নন--তিনি প্রিয়__অতিশ্রিয়__-একান্ত আত্মীয় 
এই কৌঁধ সত্যপ্রতিষ্ঠার যেন তৃতীয় মাত্রা। সত্যপ্রতিষ্ঠ। 
করিতে যাইয়া খন অন্তর্ববাহা এক হইয়া যায়, তখন দেই 

অন্বেস্ত সত্যকে আরও একটু সুদৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিতে 

পাঁরিলে অন্তরবোধ ফোটে আর এই অন্তরবোধ ফুটিলেই আত্মীয় 
বোধ আসিয়। ষায়--পরম আত্মীয় বলিয়া তাহাকে .চেনা য়ায়। 
পিতা, মাত, ভ্রাতা, সখা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র, কন্ঠ! প্রভতিকে যখন 

ভালবাসি, অথবা কাহাকেও যখন ঘ্বণা, দ্বেষ, হিংসা করি, সেই 

মময়ে হদ্গ্রন্থির ক্রিয়া স্পষ্ট দেখা ষায়। হদ্গ্রন্থির ক্রিয়াই 
অন্গুভূতি-ক্রিয়া। আমরা মনে করি যে, আমর! সেই মানুষ- 
গুলিকে এ রকম করিয়া দেখিতেছি, ভালবামিতেছি ; 

উহারাই,বন্ত্ুতঃ আমাদিগের প্রিয়--প্রাণভুল্য । কিন্তু তাহা 

নহে। এগুলিও আমার অন্তরের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ব! 
তদাকারীয় অনুভূতি। আমার পিতৃ-অনুভূতি বা পিতৃবোধ 
আরোপ করিয়া আঁম পিতাকে পিতা বলি-__মাতৃবোধ আরোপ 
করিয়া মাকে মা বলি-_-এই রকম সব। মা বন্ধিতে যে ন্রেহময় 

মাতৃত্বের অনুভব*হয়, উহ্থাই মাতৃবোধ। পিতা বলিতে, ভ্রা্া 
বলিতে যে বিশেষ বিশেষ প্রকারঞ্জান ও অনুভূতি ফোটে, 
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সেইগুলি পিতৃবোধ, ভ্রাতৃবোধ ইত্যাদি। সেই বোধগুলিই 
আমাদের প্রিয় বাদ্ধেত্য। আর সেই বোধগুলি যেমন ঘন, 

বেন উজ্জ্বল হয়, তদনুসারেই আমরা! আমাদের পিতামাতাকে 

ভালবাস! দেটটু। উহাদের ষে আমি ভালবাসি, তাহা উহাদের 
মুখ চাহিয়। নয়-_-আমার অন্তররূপীসত্য আত্মার, ওই জ্ঞানমুগ্ডির 
'মুখ চাহিয়াহই আমি উহাদের ভালবাসি । অর্থাৎ আমার জ্ঞান 

যে সত্যযুণ্তি গ্রহণ করেন, সেই মুঞ্তিতেই মুগ্ধ হই, তাহাকেই 
দেখি, ন্াহাকেই বুকে জড়াইয়া ধরি, আর সেই বুদ্ধিটা বাহিরের 
মন্ুষ্যে আরোপ করা থাকে বলিয়া অর্থাৎ বাহিরের তাহাদের 

উপর সেই বুদ্ধির সত্যপ্রতিষ্ঠা থাকে বলিয়া, সেইখানে এ 
আত্মরতি প্রকাশ করি? আমার স্ত্রীপুত্র কন্য। ইত্যাদি আত্মীয় 

আমার অন্তরেই ; যেমন স্থৃচিবেধের ব্যথ। সুচিতে নহে-__অন্তরে। 

অন্তরের আভাস পাইলে এই গুলি স্পষ্ণ দেখা যায়। আমি যখন 

আমার পুত্রকে আদর করি, তখন বস্তুতঃ আমি আমার অস্তরের 

পুত্রকেই বা আমার আত্মার পুত্রমৃত্তিকিই আদর করি। এই 
রকম সব। আমার অন্তরই আমার পুত্র,্পিতা, মাতা, কন্যা, 

সখা । সেই আমার আত্মাই আমার সর্বস্ব। তাই অস্তররূপী 
বলিয়া তাহকে চিনিলে আমরা কীদিয় কাদিয়া বলি,_-“'ত্বমেব 

মাতা চ পিতা ত্বমেব ,বন্ধুশ্চ সখ। ত্বমেব। *ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং 

ত্বমেব, তৃম্বব সর্ব্রং মম দেবদেব ॥” খাষি তাই বলিয়াছেন, 

&ন ব ্ ঠ্ল পত্যুঃ কামায় প্ছিঃ প্রিয় ভবতি, আত্ন্তস্ত কামায় 

পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'.-""ন ঝু অরে পুত্রস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো 
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ভবতি, আত্মনভ্ভ কামায় পুত্রঃ শ্রিয়ো ভবতি*-*""ন বা অরে 

সর্ধবন্ত কামায় “সব্ধং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনন্থ কামায় সর্ব্বং 
প্রিয় ভবতি।” তুমি ভিখারীর মুখ চাহিয়া ভিখারীকে ভিক্ষা 
দাও না, আত্মা তোমার এ রকম করিলে তৃপ্ত হ,ন_সেই জন্য, 

তুমি ভিখারীকে ভিক্ষা দাও । তুমি পুত্রের মুখ চাহিয়া পুত্রকে 

ন্েহ দাও না, আত্মা তোমার এরপে তৃপ্ত হয় বলিয়া তুমি 

পুত্রকে ন্রেহ কর । 

সত্য-প্রতিষ্ঠার সাধন! বাহিরে ও অন্তরে করিতে করিতে যত 
অন্তঃক্ষোত্রের বা বিষুগ্রস্থির নিকটস্থ হইতে থা্ধিবে, ততই 
দেখিবে, তুমি তোমার অন্তরের বিভিন্ন মুন্তিকে লইয়ীই জন্মের 

পর জন্ম, মরণের পর মরণ অতিক্রম -করিতেছ। তুমি সত্য 

আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও জান না, জানিতে পার 

না। তোমার তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই-কেহ নাই, কেহ 

নাই। ওগো! আমার সর্ববন্ব, সত্যই যে তুমি আমার সর্বস্ব, 
এই অন্তরে আসিয়া তবে সে কথা দেখিতে পাইতেছি। সত্য 
সত্যই তুমি ভিন্ন আমণর আর কেহ নাই, কিছু নাই; তুমিই 

সতা, তুমিই সত্য । আমার মিথ্যার ধাধ! ঘুচিরা গিয়াছে ; 

আমি তোমায় পাইয়াছি-_আর আমার সমস্ত ব্যরহার মিথ্যা 

হইতে সত্য হইয়া 'উঠিতেছে। মৃত্যুশীলতা হইতে অস্ুতত্ব 

লাভ করিয়াছি। আমার সকল মিথ্যা সত্য হইয়া গিয়াছে। 
এইরূপ আত্মীয়তবোধ ফুটিবেই কুটিবে। , 

ওরে, ভাল করিয়। মনে রাখ--বেমন অগ্নি স্পর্শ করিলাম, 
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'উল্ভতাপ পাইলাম না ইহা হয়*না। ঠিক তেমনই আত্মবৌধের 

আভা পাইলাম, আত্মীয়তা বোধ হইল ন_ইহা হয় না। 

অধ্রেকে বাহার! মৌখিক জ্ঞাঁনবাদী__ভান না হইয়াও যাহারা 

প্জন্তাপী _ তাঙ্গার! বঞ্জটলন--তিনি মাত্র গ্রকাশস্বরূপ, তাহাতে এ সব 

''কছু নাই-_ শুধু প্রকাশ__প্রকাশ-স্বপ্রকাশ | হায়! অজ্ঞ 
'াহারা, প্রকাশ শব্দটার অর্থ ই তীহাদের ধারণায় নাই--প্রকাশ 

অর্থে তাহারা চাক্ষুব প্রকাশবশ একটা প্রকাশ মনে করেন। 

যেমন দুর্যাদি সমস্ত বস্তূকে ও নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মার 

প্রকাশত্বও সেই রকম! ওরে, ও শুধু রূপপ্রকাশ। ওরূপ 
প্রকাশ-মাত্র বদি আত্মার ধর্ম হই'ত, তবে তাহার জন্য' আমি 

তোদের মাঁথা খুঁড়িতেবলিতাদ না। আত্মপ্রকাশই সবিশেষ 

ও নির্বিবশেষ সব্ববিধ প্রকাশ । দশ ইন্ড্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত 

অহঙ্কার আদি চতুর্দশ করণ ও তদ্দার। যে অনন্ত জগৎ অন্তর 

বাহে প্রকাশ হয়__সেইগুলি, অনুভূতি গ্রন্থিতে বত কিছু 
স্থখ দুঃখ শান্তি আদি প্রকাশ হয়-_সেইগুলি, আর নির্ব্বিশেষ 

স্বসঙ্থেদম, এ সব তাহারই প্রকাশ । আর এ বৌধ-প্রকাশ 

অর্থে-নিজে তাহা হওয়া, আপনি আপনাকে তদাকারে জানা 

আর স্র্ববিধ প্রকাশ-কাধ্যই প্রকাশ শক্তি প্রকান্তের আকার 

গ্রহণ করিলে তবে হয়। চিৎুপ্রকাশ একান্ত ভাবে তাহাই ; 
কেন না, ষেখানে প্রকাশধন্মী চিৎ ভিন্ন অন্য কিছু নাই। 
যেয়ন দর্পণের প্রতিবিদ্ব প্রকাশে দর্পণের দর্পণিত্বী অর্থাৎ 

প্রকাশ-শক্তিটা বিশ্বের আকার গ্রহণ করে--তেমনই বোধ- 

৮ 

শি 
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স্বরূপ আত্মার বোঁধশক্তি সমস্ত আকার গ্রহণ করে । দর্পণের 

প্রকাশ-শক্তি বিশ্বের আকার লয়, এ কথাটা তাহার! তলাইয়! 

দেখেন না। বোধের প্রকাশ মানেই যে (বাধ করা, এ কথা 

যাহারা না বোঝে, তাহাদের আত্মা সম্বন্থে কথা কহাঁই, 

বিড়ম্বনা । আর নির্বিবশেষ ন্বসন্েদন প্রকাশও আত্মবোধময় 

-_বৌধশৃন্য নে । 

এই যেমন প্রকাশ ধন্ম, তেমনই বোঝ, এই আত্মীয়তা । 

আংত্মদর্শন অর্থে আত্মবোধ বা আত্মত্ব বোধ। আত্মার ক্রিয়াত্মক 

প্রকাশ আত্মায়তাময়, ভাবময়, এইরূপ বোধ লাভ' হইলে তবে 
তাহার পর আত্মবোধ ফোটে । বাহির হইতে আত্মবোধে উপনীত 

হইতে হইলে আত্মীয়তা-বোধের উপলল্ধি না করিয়া যাওয়া যায় 

না। এই আত্মত্ববোধ কি, সেইটা বুঝিয়া দেখ । আমার আত্মা 

'বা আম তাহাই বা সেই আমি, এই ভাবে যাহাকে বলা যায়, 

€সই আমার আত্মা । আমিটার সমস্ত যা দিয়া গড়া, সেই আমার 

আত্বা। এখন দেখ, সাধারণতঃ আমার মমত্ববুদ্ধি * যাহাতে 

আরোপ করি, তাহাকেই আমার আত্মীয় বলি। আমার স্ত্রী 

আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়! আমি সেইগুলি নিজের সত্তার 

যেন অংশ, এইরূপ,বোধে তাহাদের সঙ্গে মমতটা জড়াইয়! দিট। 

তাহাদের বাদ দিলে আমার নিজের সত্তা যেন শুন্য বা আংশিক 

শৃণ্ত হইয়া যায়; এই রকম বোন, করি, আর সে জন্য তাঁহা- 

দিগের নাম আঁত্বীয়। আত্মবৎ ব্যবহার, আপনার সুখ-দুঃখের 

অংশীদার, আপনার জীবন-গতির কেন্দ্র, এইরূপ দেখাই ত্যাতীর- 



সত্া-প্রতিষ্ঠ। ১১৫ 

তার জক্ষণ। তুমি একটা মপবিচিন্ঠ কন্তাকে (িবাহ করিলে 3৯ 
যাঠাকে কখনও দেখ নাই--যাহাব সঙ্গে অগ্ভাবধি তোমার 

কোন সম্বন্ধ ছিললা। বিবাহের পুর্বব মুহূর্ত অবধি সে ছিল 

তোমাৰ পব, আর বিবাঁতেব পরক্ষণে সেই তোমাব জগতে শ্রেষ্ঠ 
আত্বীধ। 2মি তোমাব সর্বন্ম তাহার ভাতে সমর্পণ করিলে__ 

যে সর্ধনস্বেব একটা কণা হঘত তুমি প্রাথিত হইযাঁও কাহাকে 
দাও নাই। কেন এমন হইল? তুমি আত্মীয়বুদ্ধি তাহাতে 

আরোপ কবিযাছ বলিয়া। বুমিঠিক করিয়া লইয়াছ, এ-ই 
আ্বামার একান্ত আপনাব, আব সর্বস্থ দিতে অমনি লালাযিত 

হইয়া উঠিধান্ 1? তারপর সেই আরোপের সাহায্যে কৃত 
মাস্ীয়-_সেই স্পী তোমার অন্তরের অন্তস্তল পধ্যন্ত অধিকার 

করিয়াছে--তাহার বিপদে তুমি নিজেব জীবন অবহেলায় ত্যাগ 

কবিতে পার। আচ্ছা, বল ত, আত্মীযবুদ্ধি আরোপ করিয়া 

পরকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলে বদি এতটাই হইতে পায়ে, 

তবে লক্য সত্য আত্মা যিনি, অর্থাৎ বাহার মতন বলিয়া ভাবিয়া 

লইলে পর এত আপনার হয়-_-তাঁও আবার অনাত্মবোঁধয়ম্পন্ন 
জীব সতাই আল্মার মত ঠিক কিছু ভাবিয়া লইতেই পারেন।, তবু 
মেই ধবণের ধু তকটা ভাব ভাবলেই বদি পুরও এতটা হয় তবে 

সেই সতোর্ আত্মাকে কত প্রিব, কত মমত্ব-ভরা বলিয়। বোধ 

হইবে ? তাস্রীতে "কতটা আন্মাবোধ ফুটিবে ? সত্যের আত্মবোধ 
ফুটিবার পূর্বে কত গভীব আত্মীযত্ার মণ্খ-পরশ তাহাকে 

ভাক্রিতে গেলেই হৃদঘে উদ্বদ্ধ হইবে-_-কন্চ আবেগ আকুল 
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আলিঙ্গনে হৃদয় তাহার .স্মৃতিটিকে পর্যন্ত জড়াইয়া ধরিবে ? 

কত একাত্ববোধ অর্থাৎ তিনি আমি এক, এই ভাবের বোধ 

হৃদয়কে তন্ময় করিয়া রাখিবে_-তদাকার করিয়া দিতে থাকিবে? 

এই আন্মায়ত-বোধঙ্ট প্রিয়ত্রের বোধ । ইস্থা আত্মবোবের, 
কতকটা আভাস বহন করে--মার এই আত্মারবোধই আরও 

ঘন হন্ট্য়া একাতা-বোধে তুলিয়া লইয়া জীবকে আত্মবোধসম্পন্ন 

করে। আমি পুর্বে বলিয়াছি এই স্তরের যুক্তির অথবা 

সামরিক অবস্থিতর নাম সারূপ্য-মুক্তি। এখানে প্রবেশ 

করিলেই জীব শিব হইয়া পড়ে। রাধা থাকিয়া থকিয়া শ্যাম 

হইয়া পড়িত এই বোধে । সাধকদিগের এই.একাত্মবোধ ব৷ 

সাধ্যস্বরূপে নিজেকে দেখা-_থাকিয়া খাকিয়। প্রকাশ পায়। 

আবার বলি। আত্মন্ববোধ আত্ীয়তার সীমা । “তিনি 

আমার” এটি আত্মীযতাসুচক সত্য; কিন্তু যতক্ষণ তাহাতে 
দ্বৈতবোধ থাকে, তিনি থাকেন আর আমি থাকি_-ততক্ষণ 
তাহাকে সম্যকভাবে আমার বলিরা বোধ হয় না। তাহাকে 

ভাবিতে গেলে যখন আমি তাহাই হইয়! যাই, দ্বেতবোধ আর 

থাকে না, তখনই পরম মিলনের সার্থকতা অনুভব করি । তিনি 

এতই আমার আপনার যে, কোনখানে তাহাতে আমাতে ভেদ 

নাই__-এই রকম বোধই ভালবাসার চরম বোধ-_আত্মীয়তার 
চরম ঘনীভূত, অথাৎ বিলোমক্রমে আত্মত্ববোধ'স্বাত্নীয়তারই 
বা আত্মঞরতিরই নির্বিশেষ ভূমাক্ষেত্র | তাহার. এ বিশ্বপ্রক'শ 

শুধু জড় প্রকাশের মত নয়-_-শুধু চিত্তের প্রকাশের মত, 
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নহে-__তাহার সঙ্গে আত্মীয়াময় বোধ সংজড়িত থাঁকে__ 
তাহার বিঝ্লাসে এ জগতের প্রত্যেক পদার্সটীগ্রথিত। এমন' 

. একজন নাই__এমন একটা! কিছু নাই, যেখানে আত্মার এ 
আত্মীয়বোধ খুলা করে না। আর ইহারই নাম__বিষুমায়া 
বা হাদুয়গ্রন্থি। মায়া অর্থে “অলীক” “মিথ্যাব” এমন কিছু 
নহে, মায়া এই আত্মীয়বোধ-_মমহবোধ । তাহার ভু্ানচক্ষু 
শুধু আলোকের মত কিরণ বর্ষণ করিরা জগৎ রচনা]! করে 
না, ভালবাসা ও প্রীতির অনস্ত সোহাগ তাহার জগৎ- 
প্রকাশের প্রত্যেক অথুতে অণুতে ক্রীড়া করে। “ইদং সত্যং 
ঈর্বেধষাং ভূতান্মুং মধু, অস্য সত্যস্ত সব্বাণি ভূতানি মধু” এই 
শ্রুতি মধুময় সম্বন্ধে বিশ্বকে বিশ্বত্রষটার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া 
আমাদের দেখাইয়াছে ; আমরা তাহার অন্তর-+তিনি আমাদের 
অন্তর ; আমরা তাহার প্রাণস্বরূপ-তিনি আমাদের প্রাণ: 
স্বরূপ । এ সাক্ষাৎ প্রাণময়ের প্রাণময় লীলা । তাই তাহার 
সত্তায় সত্যবোধ জ্ঞাগিলে__আস্তিক্যবোধে সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনতর 
হইলে, তাহাকে আমরা আত্মীয়তার* বন্ধনে না, বীধিয়। 
থাকিতে পারি না। পিতা, মাতা, সখা, গুরু, স্বামী, ইত্টাকার 
নানাভাবে ভ্লাহাকে আমরা সত্যের বাঁধনে কীধিতে চাই। 
জগতে যে সব আত্মীয়ত! আরোপ করিয়া আমরা তৃপ্তি অনুভব 
করি, আরৌপ-স্স্কারে জন্মের পর জন্ম ধরিয়া আমাদের 
আত্মার কউ ফুটাইয়া তুলি__পরকে আপন ভাবিয়! 
ভাবিয়। বার ৰার বুকে জড়াইঘ_ছিড়িয়া যায়, ছুটিয়া যায়__ 
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মরণের বিস্মৃতি আসিয়৷ সব মুছিয়া, দেয়__আবার নূতন হইয়! 

আপি--নৃতন করিয়া আত্মীয়বোধের সুত্র দিয়া জগতকে বন্ধন 

করি- আবার ছি'ড়িয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যার, আবার আসি, আপ্লীর 
বাধি-_এই রকমে আত্মীয়বোধ অনুশীলন ক্রি । ক্রিমি কীট 

হইতে স্থুরু করিয়া-স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া, উদ্ধী হইতে 
উদ্ধতর ক্ষেত্রে উঠি-_ শুধু এই আত্মীয়বোধ সম্প্রসারিত করিতে। 

মানুষ হইয়া! সমস্ত বিশ্বকে আত্মীয়বোধে ঢাকিয়া ফেলিতে প্রাণ 
যেন উদগ্রীব হইয়া থাকে_-সব আপনার, সব আপনার-_এই 
তন্তান মনুষ্যক্ষেত্রে জীবন্ত হইয়া উঠে; পরোপকারাদি বুন্তি এই 

বোধেরই বহিধিকাশ। যখন আত্মা এই রকমে আপনার 
বিশ্বব্যাপী প্রসারণ অনুভব করিতে থাকে, অন্য দিক্ দিয়া 

পরমাত্মা গুরুরূপে হৃদয়ে আবিভু ত হইয়! দেখাইয়া দেন__আমি 
বিশ্বকে ভালবাসিতে যাইয়৷ আপনাকেই, আপনার আত্মাকেই 
ভালবাসিতেছি_-পরকে কোলে লইতে যাইয়া আমি আপনার 

এণআত্মাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিতেছি । আত্মীয়তা -বুভূক্ষু আত্মা। 

বিশ্বের পাছু পাছু আত্মীয়তার আদান প্রদান করিতে "গিয়া 

তাহার অতি সামন্ত সার্থকতাই ভোগ করে- ব্যর্থ হয়, নিরাশ 
হয়, ভগ্রমনোরথ হয়, হাহাকার করিয়া উঠে। কিন্তু গুরুজ্ঞান 

যখন দেখাইয়া দেন, (রী মহাভ্ভান দেখ-_-তোমার অন্তরে চাহিয়া 
তোমার বিষুগ্রস্থিতে, তোমার অনুভূতিকেন্দ্রে লক্ষ্য. স্থির করিয়া 
দেখ; বস! তুমি তোমারই 'আত্মার সেবা ব্যতীত আর 

কাহারও সেবা কখনও কর নাই-_তোমার আত্মাকে ব্যতীত আর 
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,কাহাকেও কখনও ভালবাস নাই, আর কাহারও তৃপ্তিবধানে 
ভুমি কখনও যত্তুবান্ হও নাই ; তুমি তোমার প্রোণেরই তৃপ্তির 
জন্য*প্রাণেতেই ছুটিতেছ ; তোমার প্রাণ তোমার প্রাণেতেই 
“আত্মীয়তা ভোগ ঝ্মুরিয়াছে ; ভুমি আত্মাতেই আত্মাকে বার 

বার জড়াইয়া জণ্ডাইয়! চাপিয়া ধরিয়া আদিতেছ !__-তখন সব 

ছটাছুচির শেয় হইয়া যায়, সব হাহাকার লুপ্ত হইয়া যায়; 

তোমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা এক অপরিমেয় সার্থকতায় 

পরিণত হইয়া যায়। তোমার অর্থহীন জীবন দেখ অর্থময়-- 

তোমার মিথ্যা জীবন দেখ সত্য, তোমার মৃত্যুলাঞ্ছিত জীবনধারণা 

হইয়া যায় স্মৃতসিঞ্চিত_ অমৃত । তখন তুমি আত্মতেই এ 
বিশ্ব দেখ, ধিশ্বেতিই এ আত্মা দেখ--তখন তুমি আত্মার দৃষ্টির 
বাহিরে নিমেষের জন্য যাও না, আত্মাও তোমার দৃষ্টির বাহিরে 

নিমেষের জন্ত যান না। 

এই বিষুঃগ্রন্থির বা অন্তরাকাশের বিকাশই আত্মীয়-বোধের, 

আকারে প্রথম অনুভূত হয়। সত্য-প্রতিষ্ঠা ঘন হইলে যে 
চিদাক্কাঙ্ বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠে, পূর্বেব বলিয়াছি, সেই 
আকাশ খুব স্বচ্ছ হইয়া যায়-_তাহার একটা জড় পদার্থবৎ,ভাব 
কমিয়া যায়, আর একটা প্রাণময় ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে । 

অবশ্য তখনও আকাশবৎ দৃশ্যত্ব থাকে; কিন্তু তবু যেন প্রাণময় 
অনুভূতিময়,,এই রকম মনে হয়। আরও ঘন হইলে, এই 

হৃদগ্রন্থিতে মার গুকটু অধিকার বাড়িলে তখন ক্রমশঃ আভাস 
পাওয়া! যায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বা স্ুখ-ছুঃখাদি সব 
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ইহারই বিশে নিশেষ আয়তন-:সব ই'হারই এক একটা! ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ । আঁর মনে হয়, যেন আমি ইচ্ছা করিল বা চেষ্টা 

করিলে আপনাতেই এ সমস্ত শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদি বা স্ুখ-ভুঃখাদি 

ফুটাইয়া তুলিতে পারি বা পাইতে পারি। 'স্বপ্বের সময় মানুষ 

যেমন আপনাতেই রূপ-রস-গন্ধাদি বা স্খ-ছুঃখাদি পায়, ঠিক 
তেমনি-_অবশ্য স্বপ্নকীলে অভিভূত হইয়া যেন কোন ঘটনার 

অধীনে সেইগুলি পায়__সেই রকম অন্তরে আপনাতেই সব 

পায়, কিগ্ড অভিভূত হইয়া নহে-কোন ঘটনাপারম্পষ্যে 
নহে-_নিজের চেষ্টার সাহায্যে বা ইচ্ছার এগুলি যেন সে 

পাইতে পারে, এই রকম মনে হয় । আর তাহা মিথ্যা নয়__ 
কেন না, হৃদ-গ্রন্তির প্রকাশ আরও ঘন হইলে বস্ত্রতঃই এ সকল 

সত্যই পাওয়। যাঁয়__-আর উহ্াই তত্বদর্শন | 

_. চিত্ত মাত্র লইয়া যাহারা সাধনা করে-অর্থাৎ এ সত্য- 

প্রতিষ্ঠার দিক্ দিয়! ন। যাইয়া, যাহার! চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে 

যত্শীল হয়, তাহারা পিতৃঘানে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিতে হয়। 
আর এই অনুভূতির পথকে দেবযান বলে। “সত্যেন পন্থা 

বিত্টতা দেবযানঃ”--দেবঘান সত্যের দ্বারাই প্রসপিত হইয়া 

রহিয়াছে । পিতৃষান দিয়া যাইলেও, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে 

তবে এইখানে প্রবেশ করিতে পারা ঘায-আর সংযম হইলে 

বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এক সঙ্গে অবস্থান, করিল তবে তত্ব- 
দর্শন হয়। কিন্তু সত্য-প্রতিষ্ঠা। ধরিয়া ধাহারা অগ্রসব হন, 

তাহাদের সংঘমের জন্য মনকে লইয়া অত ধরাধরি বাধার্বাধি 
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করিতে হয় না__যেন স্বতঃ সুখাস্বাদ পাইয়া অন্তরে স্ফিতিলীভ 
করিতে থাকে,। 

সতা-প্রতিষ্টার এই আস্মীয়-বোধ প্রকাশ পাইতে থাকিলে 
বাহ ব্যবহারও*তুখন সত্য সত্য আপনা হইতে তম্মুবী হইতে 

থাকে। সতাসরূপ পরমাত্থা যে আমারই অন্তরে অথবা 
আমি যে সত্যন্বরপ পরমাত্মার অন্তরে, এই উভয় প্রকারে 
তাহার অস্তিত্বান্থুভৃতি ফুটিয়া উঠিতে থাকে- _অন্তর্বাহা-বোধ 
একটা শভুমাবোধে পুর্ববাপেক্ষা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর 
প্রাণ-ধন্মময় নিবিড় স্খানুভূতিতে হৃদয় পুর্ণ হয়__অন্তর 
জ্যোতির্ময় হয়-আর থেন তাহাকে পাইয়াছি পাইয়াছি, এই 
রকম বোধ হইতে থাকেে। গীতায় যে “অন্তঃমুখোইস্তরারাম- 

স্তথাস্তজ্জ্যোতিরেবচ” বলা হইয়াছে, কতকটা তাহারই সাক্ষাঁৎ- 

কারহইতে থাকে । প্রিয়_-একাস্ত প্রিয়-_প্রিরতম-_ইহাই, 

তথাকার উচ্ছাস। আর সেই জন্য বাস্থ ব্যবস্থারগুলি তাহার 

মুখ না চাহিয়া করিয়া উঠিতে পারা বায় না। খাইতে গেলে 
যেন তীাহাকে-_সেই অন্তরের মাঝে অন্তরকে না খাওয়াইয়া 

খাওয়! যায় না, স্লানাদি বাকোন কিছু শরীরপ্রসাধন করিতে 

যাুলে যেন ক্রাহাকে সেইখানে না করাইয়া নিজের কোন তৃপ্তি 

আসে না--আর নিজের সকল তৃপ্তি যে তীহারই তৃপ্তির 

প্রতিচ্ছায়ামীত্র, এই রকম বোধ হইতে থাকে | “ঘত করোধি 

ফদশ্রাসি যজ্জহোষি দদাসি যগ। যত তপস্তাসি কৌন্তয় তৎ 
কুরুঘু মদপপণম্॥” এই গীতাপৃশ্লোকের মর্ম স্বতঃ ফুটিয়। উঠিতে 
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থাকে । আপনা হইতেই সেই ভাবের ব্যবহার প্রকাশ পাইতে 

থাকে। ব্যবহারমাত্রই ঘে সেই অন্তরম্বরূপ চিন্সয়কে লইয়া ও 

তাহার ইচ্ছানুসারে তাহাকেই করা হয়, ইছাই' লক্ষ্য হয়। 

আবার এই সকল কর্ন কর্তব্যপালনের মত, করা হয় না, স্বতঃ- 
প্রণোদিত হইয়! সত্যবোধ-প্রতিষ্ঠা মানুষ করিভে থাকে । হায় !: 
যাহারা শাবক আত্মজ্ঞানের মোহে আত্মার প্রাণমযতা৷ বুঝিতে 

পারে না অন্তরাত্মার সেবায় ষে কি সার্থকতা আছে, কি: 

অন্ত লুকান মাছে, তাহার আভাসও পায় না-তাহারা মুখে 

বলে-__-এঁ সব কন্ম্ের কোন মূল্য নাই, শুধু চিত্তশুদ্ধির জন্য 
বিহিত কর্নসকল অনুষ্ঠেয়; আত্মা কিছু গ্রহণ 'করেন না। 
ওরে, গ্রহীতা যদি কেহ থাকে- দ্রষ্টা যদি কেহ থাকে, শ্রোতা, 
মন্তা, বোদ্ধা যদি কেহ থাকে কোথাও, তবে, সে তিনিই__ 
এই সত্যবোধে সম্প্রাপ্ত সত্যই ! এ কথা তাহারা বোঝে না। 

“এষ হি দ্রষ্ট। শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা” শ্রুতি এ কথা বিশেষ 

করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু যাক 

এই আত্মীয়বৌধে তাহাতে বিহার করা, ইহা কিন্ত তখনই 

হয়, যখন সত্যপ্রতিষ্ঠর সাহাযো অন্তরের সন্ধান পাওয়া যায় 

বা অন্তরাকাশ ফুটিরা উঠে। অন্তরে ও বাহিরে রা 

সাহায্যে আশ্রয়-বোধ উদ্ছদ্ধ হইতে থাকিলে তখন অন্তর” 

বাহা যে বস্তুতঃ -এক অন্তরেরই উভয় প্রকার উপলব্ধি, রঃ 

হৃদয়ঙ্গম হইতে গ্রাকে, এবং সত্যপ্রতিষ্ঠঠ করিতে গেলেই অন্তর 

বাহ এক 'হইয়া গিয়া এক নুনির্মল আকাশ স্বীয় হৃদয়ে জীব 
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দেখিতে পায়; সে আকাশ অনুভূতি বা জ্ঞানক্রিয়াময়, সুখ 

দুঃখাদির কেন্দ্র। প্রথম প্রথম সম্যকরূপে উহা বাধ ন! হইলেও 
তদ্রস্টী আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায়। এমন কিঃ উহ্বাই 

৫য সর্বস্ব, উহা ভিন্ন উহা হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ 
"অনুভব হয়। "সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে এইরূপ 
অন্তর্বাহ্হ এক হইয়া যায় কি না, লক্ষ্য করিবে । যদি না হয় 

তবে বুঝিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা, সত্যতা এখনও হয় মাই। 
আর যদি হয়, তবে যত পার, সেই অন্তরাঁকাঁশেই অবস্থান 

করিতে থাকিবে। তোমার সকল ব্যবহার সেইখানে চু 
রাখিয়া সম্পন্ন করিবে । সাধনার জন্য নৃতন করিয়া পুজ] ধ্যান 
এ সব কর বা নাকর, নৃতন কোন বিশিষ্ট আয়োজন করিতে 
যদি নাও সক্ষম 5৩, তবু যে সব কার্যে শরীর ও সংসারযাত্রার 

মুখ চাহিয়া নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই সমস্ত কার্য করিবার 
সময় ওই অন্তরক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিয়া করিবে। অবশ্য এরূপ 
অন্তর লক্ষ্যকরিয়া কণ্ম্ন তোমার চেষ্টা করিয়া বড় একটা করিতে 
হইবে পা? স্বতঃ উহা! হইতে থাকিবে ; তবে সময়ে সময়ে সেরূপ 
নাও হইতে পারে, সেই জন্ লক্ষ্য করিবার কথা বলিলা'ম। 

আর এইরূপ অন্তরে বিচরণশীলতা যত ঘন হইতে থাকিবে, 
তচ্চই সকল *তত্বের সারতত্ব, সর্ববছুঃখের পরিভ্রাতা, সর্ববসুখের 
আম্পদ, ম্খস্বরূপ, আনন্দস্বব্ূপ পরমাত্বাকে দর্শন করিয়া কৃত- 
কতার্থ হইবে। পদ্রমাত্মদর্শন পরমাত্বা হইয়াই করা যায়, সে 
কথা পরে বলিতেছি। 
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ধাহাকে জ্ঞাত হইলে আর কিছু জ্ভবাতব্য থাকে লা, কিছু 
তাপ থাকে না, অভাব থাকে না, ধাহাকে জানিলে জীব 

সর্ধজ্ঞ্ত হয়, আপ্তকাম 'হয়, সত্যকাম হয়, ঈশ্বর হয়, যাহাকে 

জানিতে সে তাহাই ভইয়া যায়, ধাহাকে জান। অর্থেই তাহাকে 

পাওয়া, আর ধাহাকে পাওয়। অর্থে আপনাকে পাওয়া, 

ধাহাকে জানিতে স্তম্ব হইতে দেবতা পর্যন্ত জ্ঞাতসারে বা 

অজ্ঞাতসারে লালায়িত, সাধনতণ্পর, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 

তৎসেবা-পরায়ণ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ভাতসারে তাহাতে রমণশীল, 

সেই সর্বময় ও সব্বাতীত, ত্রিকাল-সত্য ও ত্রিকালাতীত-সত্য 

সেই প্রাণময় ও প্রাণাতীত প্রাণকে নমস্কার করিয়া, তাহারই 
জ্ঞানে (সই ভ্হানস্বরূপ ও জ্ভ্রানময়, আনন্দস্বরূপ ও আনন্দভূক্ 
পরমাত্বার স্বরূপবোধের কথা একটু বলিতেছি ; তিনি আমা- 

দিগকে চক্ষু দান করুন তাহাকে দেখিতে, প্রাণ্দান  করুন-_ 

তাহাকে প্রাণ "দান ফ্রিতে, জ্ঞানদান করুন তাহাকে জানিতে। 

এস, সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া নতশিরে, নতসর্ববার্গে, প্রণতহৃদয়ে 
তাহাকে আত্ম! বলিয়া বরণ করিয়া প্রণব-শ্ঙ্খধ্বনি করিয়া 
ঘরে তুলি। 
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শর্গত বলেন, আত্মা ভিন্ন' অন্য কিছু নাই, কেহ নাই; 

তিনিই 'সমস্ত। যাহা কিছু হইয়াছিল, যাহ" কিছু হইয়া 

রহি চে যাহা কিছু হইবে, সমস্ত সেই আত্মা। ভূত, ভবিষ্যৎ, 

ব্ঠনানের যাহা, কিছু, সব তিনিই । শবের দ্বারা যাহা কিছু 

'বুঝান খায়, সে সব তিনি-_বিনি বাক্যের ও মনের অতীত। এবং 
এ ত্রিকালান্টাত যিনি, তিনিও এই আত্মাই । এই আত্মাই 

ব্রঙ্গ-_-এই আত্মাই পরোক্ষানুভূত ও প্রত্যক্ষীভূত আমার আত্মা । 

ভাল, আগে একটা কথা বলি। ভোমরা এমন কোন কিছু 

জান কি, যাহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি আছে, অথচ ইন্দ্রিয় 

নাই-_যাহাতে বিশেষভাবে কোনও শব-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি 
নাই, অগচ যা। সকল গুণেরই ভোক্তা__ঘাহাতে শব-স্পর্শাদি 

লিপ্ত নহে, অথচ এ সমস্ত যাহাকে আশ্রয় করিয়াই সগ্থদ্ধ হয়। 
তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কোন কিছু আছে বলিয়া ধারণ। 

করিতে পার? যদ্দি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, 
তবে নিশ্চয়ই বলিবে, আছে। জ্ঞানই পূর্বেবাক্ত লক্ষণসম্পন্ন। 

দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, স্পর্শ, আম্বাদন, এ সমস্ত যে জ্ঞানই করেন বা 

জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং জ্ঞানই যে এ সকলের জোক্তা, 

জ্ঞালই "যে এ সকলের আশ্রয়, ইহা ন্বচ্ছন্দে বলিতে পার। 

সব স্থলে যিনি না যাইয়াও গমন করেম, মিনি অস্তরস্থিত 

হইয়াও দূর হয়েন, যিনি চক্ষু নাই-_দর্শন করেন, শ্রবণ 
নমই-_অথ6,শ্রবণ করেন, চরণু নাই-_গমন করেন, ভহবা নাই, 
আব্মাদন করেন, কর নাই- গ্রহণ করেন_-এই সকল লক্ষণ 
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যদি কোথাও ঠিক প্রয়োগ করিতে পার বলিয়া মনে হয়, তবে 
সে মাত্র জ্ঞানেতেই সম্ভব নহে কি? 

ই-_এই ভ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা ও জ্জ্ানস্বরূপতা বলিলে 

একমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। জ্ঞানই তার শক্তি এবং জ্ঞানই 

তার স্বরূপ । শ্রাতি বলেন,-সত্যং জ্ঞভানমনস্তং ব্রহ্ম '” 

এই আত্মাই চারি পাদে ব! চারি প্রকারে প্রকাশ হইয়া 

রহিয়াছেন। জাগরিতস্থান ব| বহিঃপ্রজ্ঞা প্রথম পাদ। স্বপ্ন- 

স্থান বা অন্তঃপ্রজ্ঞ দ্বিতীয় পাদ। স্বষুপ্তিস্থান প্রজ্ঞানঘন তৃতীয় 
পাদ ।, আর এ সকল অবস্থান অতিক্রম করিয়|, অথচ এগুলির 

আশ্রয়ন্বরূপ অবাঙ্থনসগোচর শান্ত অদ্বৈত শিবস্বরূপ তুরীয় বা 
চতুর্থ পাদ। | 

এই চারি প্রকারে তিনি প্রকাশ পা”ন। আর এই চারি 

প্রকার প্রকাশের নাম বৈশ্বানর আত্মা, তৈজস আতা, অন্ত্্যামী 

প্রাজ্ঞ সর্বজ্ঞ আত্মা ও পরমাত্সী। ব্যবহারানুসারে এ 

নামতেদ। 

বহিংপ্রজ্ঞা বা বাহা বলিয়া যাহা কিছু ইন্দ্রিয় মন দ্বারা 

্রত্তক্ষ কর, ইনিই বৈশ্বানর পুরুষ। পঞ্চ মহাডূতময় যে জগত 
স্ষ্টি, আর সেই জগদ্ভোগ বোধ করিতে করিতে জাগ্রতভাবে 

তোমার যে অবস্থান, জ্তানের জাগ্রতনামে যে প্রকাশঃ উভয়ই 

এক । জীবের জাগ্রত ভাব, ঈশ্বরের স্থজনভাব প্রায় একই। স্থল 

বিষয়ভৌঁগসম্পরন্ন উহাই বৈশ্বানরনামীয় প্রথম পাদ। ইনিই 
আবার অক্ষিগত পুরুষ বলিয়াও উল্লিখিত হয়েন। অস্তঃপ্রজ্ঞা বা 



সত্যওপ্রতিষ্ট। ১২৭ 

অন্তরন/মীর় যে জ্ঞানপ্রকাশ তুমি অস্তরে অন্ু্তব কর, তোমার 
মন্চমনে চিন্তা ও অনুভব করা বা স্বপ্লাবস্থায় বাহা জগৎ 

ছাড়িয়া অন্তর-ভোগ্ লইয়া যে অবস্থান, উহাই দ্বিতীয় পাদ বা! 

, ন্মাত্মার দ্বিতীয়*প্রকার প্রকাশ। ইহা স্বপ্নস্থান। তুমি বাহা 
ইন্দ্রিফ়ের সাহাদ্য না লইয়া মনে মনে, অন্তরে অন্তরে যে বিষয়- 

কল্পনা*ও ভোগ কর এবং তাহাতে মমত্বময় হও, আর পরমেশর 

স্থষ্টির যে কল্পনা ও তাহার মায়াময় সম্তোগ করেন, এই উভদ্নই 

এক এবং ইহাই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। 

, তৃতীয় পাদ স্ুযুত্তি বা প্রলয়স্থান। স্থুযুপ্তির সময় যখন 
জীব কিছুমনত্র দর্শন বা মনন করে না, এবং যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড- 

জ্ঞান লয় হইয়া একীভূত' হয়, আর প্রলয়ে সমগ্র স্থষ্টি ও 

তাহার ভোক্তৃত্ব লীন হইয়া মাত্র জ্ঞানঘন আনন্দময়রূপে সর্বব- 

প্রকাশশুন্য চেতনশক্তিময় হইয়া বিরাজ করেন, সেই উভয়ই" 
এক, এবং উহাই সর্কের্ধথর, সর্বজ্ঞ, অন্ত্ধ্যামী, সমস্ত ভূতের 

প্রভব ও প্রলয়ের একমাত্র কর্তা বা কারণ। আর এই তিনটি 
কাল বা তিনটি অবস্থারূপে জ্ঞান-ক্রিয়াময় অবস্থা ব্যতীত 
কালাতীত, অবস্থাতীত, গুণাতীত, জ্ঞানময়, শাস্ত, নিষ্ক্রিয় যে সত্তা 
মে 'চেতনসত্তা'র উপর পূর্বেবোক্ত তিন প্রকার জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুণ্ডতি- 

রূপে চেতনক্িয়া অথবা! স্গ্থি-স্থি তি-লয়রূপ ঈশ্বরত্বের বিলাস 
প্রকাশ পায়, সেই একান্ত অদ্বৈত সত্তাই চতুর্থস্থান বা তুরীয়। 

" দেখ, তৃমি জাগ্রত অবস্থায় যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন কর, 
তোমার জ্ঞান বা চেতনশক্তি তখন বিশ্বের আরার গ্রহণ করে, 
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এ কথ। পুর্বে বলিয়াছি |] ন্ বিষয়াকার গ্রহণ করার নামই 

বিষয় দর্শন বা বিষয় ভোগ । রা বাহা জগন্মুত্তি ইন্দ্রিয়- 
সাহায্যে দেখিতেছ অর্থেই তোমার জ্ঞান “বাছা জগৎ"রূপ 

গ্রহণ করিয়াছে । ইহাই তোমার চেতনার বহিঃপ্রজ্ঞানামীয় 
এক প্রকার প্রকাশ । তদ্রপ পরমেশ্বর বহিঃ বা স্থ্টিনামীয় 

চেতনাকারে বিশ্বরূপ সাজিয়াছেন ও আপনাকে বিশ্বরূপে 
জানিতেছেন। প্রভেদ এই, ভুমি জান না বা লক্ষা করিতে পার 

না যে, তোমার জ্ঞানের বিশ্বরূপই তুমি দেখিতেছ; তিনি 

জাঁনেন যে, তিনি আপনার বিশ্বরূপ আপনি দর্শন করিতেছেন । 

নতুবা তোমার ও পরমেশ্থরের এই বহিঃপ্রজ্ঞা একই। তিনি 
বিশ্বমুত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তদমনুসারেই তুমিও বিশ্ব অনুভব 
করিতেছ ও তদ্রুপ গ্রহণ করিতেছ। তাহার দর্শনের অনুসারে 

তুমি দর্শন করিতেছ, তাহার বাহ ভোগের অনুসারে তুমি বাহ 

ভোগ করিতেছ, তাহার সন্তুতির অনুসারে তুমি অনুভূতি 

পাইতেছ। তিনি যাহা হইয়াছেন ও সমষ্টিবূপে ভোগ করিতে" 
ছেন, আমরা ব্যগ্টিভাবে তাহা অনুভব করিতেছি, এই পার্থক্য । 
যাই হউক, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অস্কার, এই চতুর্দশ 

করণ ও পঞ্চ প্রাণ, এই উনবিংশ মুখে তুমি যখন ব।হ্যজগদ- 
ভোগময় হও* উহাহি তোমার চেতনার জাগ্রত মুত্তি। 

যখন ইন্দ্রিয়-সাহাব্যে বিবয় গ্রহণ না করিয়া, মনে মনে 

অন্তরে স্াস্তরে বিষয় দর্শন ও বিরয় ভোগ কর অথবা নিত্রিত 
অবস্থায় স্বপ্ন দেখ, মনে মনে যখন কত কি দেখ, কত কি শোন, 
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কত স্থলে যাও, কত কি কর এবং তাহাতে আ্ীতিময়,। দ্বেষময়, 

মমত্য়, আত্ীয়তাযয় হও, সেই যে বহিরিক্দ্িয়-ক্রিয়া হীন, ইক্জরিয় 
ও মন প্রাণাদির অস্তরেই ক্রিয়া, উহাই তোমার অন্তঃপ্রজ্ঞা-নামীয় 
চেতনার দ্বিতীয় প্রকার প্রকাশ। পরমেশ্বরও এইরূপ মানস 
সন্কল্প করেন ও তাহারই ফলস্বরূপ এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পায়। 
আর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া তিনিও অন্তঃপ্রজ্ঞাময় হইয়া “ভোগ 
করেন। তবে প্রভেদ, তুমি বিষয়ে অভিভূত হইয়া! অস্তঃপ্রজ্ঞায় 

বিচরণ কর, বিষয়ের অনুসরণে তোমার অনুভূতি হয়, আর তিনি 

স্বেচ্ছায় স্বীয় অস্তঃশক্তি পরিচালন করেন। নতুবা উভয়ই এক। 
আর যখন ভুমি নুষুপ্তি-সমাচ্ছন্ন হইয়। কিছুই কর না, কিছুই 

দেখ না, কেবল হ্ৃযুপ্তির শান্তি ভোগ কর, তাহাই তোমার 

চেতনার তৃতীয় প্রকার প্রকাশ । স্ৃমুপ্তি সময়ে জীব পরমাত্মায় 
লীন হয়। কিন্তু সাধারণ জীব অচিদ্বোধপ্রধান বলিয়া সে, 
জানিতে পারে না যে, পরমেশ্বরেই সে প্রবেশ করিয়াছে; সে 
শুধু স্ুপ্তরূপ মুঢ়তাই অন্গভব করে। অবশ্য তখনও তাহার 
জ্তান থাকে, সে সুপ্তিভঙ্গে বলে,_-“বেশ মিদ্রা যাইতেছিলাম |” 

পরমেশ্বর ও তন্দ্রপ সমস্ত বিশ্ব স্বেচ্ছায় সংহরণ করিয়া, আপনাতে 
লু করিয়। লইয়া, লয়ের শান্ত আনন্দের ভোক্তা হয়েন-_মাত্র 

আনন্দময়, আনন্দের ভোক্তা] স্বরূপে সমস্ত ঠচেঁতনশক্তি লয় 
করিয়। কারণরূপেঅবস্থান করেন। এই শক্তির অব্যক্ত 
জবস্থান, আদ জীবের এই স্থুধুপ্তি, উভয়ই এক। শুধুজীৰ সে 
অবস্থার বিমুঢ় হইয়া থকে, আর তিনি পরমেশ্বরত্বরূপ স্বীয় 

৯ 



১৩৬ খতস্তর। 

সক্রিয় ভাবকে “ম্যচ্ছায় অব্যক্ত করিয়া, স্ব্ূপভাবে, প্রবেশ 

করেন ব। মাত্র সত্তাবোধে সত্তারূপে অবস্থান করেন। আবার 

স্বেচ্ছায় সেই স্বীয় সত্তাবোধের উপর বিশ্ববৈচিত্র্য বোধ করেন 

ও বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমাত্মার পরমেশ্বরত্ত্রূপ চেতন- 

শক্তি এইরূপে একবার অব্যক্ত হইয়া মাত্র সত্তাবোধময় ও 

একবার বিশ্বক্রিয়াময় হয়েন। ইহাই তাহার সর্ববজ্ঞত্, ঈশ্বরত্ব, 

অন্তর্ধ্যামিত্ব। প্রলয়ে আনন্দভুক্-_-আনন্দময়--নিক্ফিয়। কেন 

না, তাহার সত্তাই ভূমা আনন্দস্বরূপ, ভূম। সুখন্বরূপ; আর 

বিশ্ব-প্রকাশে বিএকম্মানন্দময় | এইরূপ বিশ্বকারণদ্ই তাহার 

তৃতীয় পাদ। প্রলয়ের বিশিষ্ট আনন্দের ভে।ক্তী |. ৃ 

এই যে তোমার জাগ্রদাদি তিন অবস্থার কথা বলিলাম, 

ইহাদিগেরই কেন্দ্রের নাম ব্রহ্ষগ্রন্থি, বিষুঃগ্রন্থি ও রদ্রপ্রন্থি। 
পরমাত্মার ওইরূপ তিন ভাব অর্থাৎ স্ষ্টি, স্থিতি, লয়রূপ শক্তির 

নামই ব্রহ্মা, বিষুঃ ও মহেশ্বর। জাগ্রত অবস্তায় তোমার যে 
জগত্রূপ ভ্ঞানায়তন প্রকাশ পায় অর্থাৎ যে জগৎ প্রভৃতির 

অনুভব কর, উহা পরমাত্মার স্থষ্টির* অনুদারে হয় অর্থাৎ তিনি 

যেমন সাজিয়াছেন, সেই ধরণেই তুমি তাহাকে অনুভব কর। 
রদ্ধার কার্য্যানুসারে অনুভূতি হয়, এই জন্য উহাই তোনার 
্রহ্গগ্রস্থি। আঁর মনে মনে যে বিষয় ভোগ করা অথবা 

বিষয়াদি হইতে, স্ুখ-ছুঃখ-মমত্ব প্রভৃতি অন্তরের বেদন লাভ 

করা, ইহাই হ্নদয়গ্রন্থি বা ঝিঞ্ুগ্রন্থি। বিরাট, পরমেশরের 
এইরূপ মায়াময় হইয়া থাকাই তাহার বিষ্ুত্ব। 



সত্য-প্রতিষ্ঠা ১৩১ 

আর-্মুযুপ্তি অবস্থায় যে প্রকাশ, উহ্হাই তোষার রুদ্রগ্রস্থি 
ও প্রলয় প্রকাশই পরমাত্বার রুদ্রত্ব। আমি এ গ্রস্থিগুলির 
কথা পরে ভাল করিয়া» বলিতেছি। 

আর চতুর্থ পা সেই সত্থামাত্র, শক্তিত্বের সর্ববলক্ষণশুন্য, 
কার্ধযকারণবোধহীন, এক অদ্বৈত-বোধ বা একাত্মপ্রত্যয়সীর, 
শান্ত, ক্রিয়ার অগোচর, অবস্থার অগোচর, কালের অগোচর-_ 

ধাহাকে অবলম্বন করিয়া! এই পূর্বেবাক্ত শক্তিবিলাসময় পাদত্রয় 
প্রকাশ পায়। যেমন মৃকুস্তে মৃত্বিকা-বোধ ও কুস্তত্ব-বোৌধ” 

উভয় বোধই ফোটে; কিন্তু মাত্র কুস্তত্বের যখন বোধ ক্র, 

তখন স্ৃত্তিকার বোধ থাঁকে না; আবার মাত্র মৃত্তিকার 
যখন বোধ কর, তখন কুস্তত্বের বোধ থাকে না; আবার 

মৃৎকুস্ত বলিয়া যখন একসঙ্গে বোধ কর, তখন একসঙে 

মৃত্তিকা ও কুস্ত, উভয় বোঁধই থাকে, ইহাঁও তজ্রপ। মাত্র সত্তা" 

বোধে কারণত্ব বা পরমেশ্বরত্বরূপ ৰোধ থাকে না। কিন্তু পর- 

মেশ্বরত্বরীপ*বোধে সত্তা-বোধেরই উপর ভাসমান জগতকণ্ম্ম-বোধ 
ধাকে। জাবার.জীবরূপে সম্তাবোধ একান্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া, মাত্র 
মনুভূতি-ক্রিয়াময় জীবসত্বই বোধ হয়। কেহ যেন মনে করিও 
1 ষে,*বিজ্ঞানমতে মন এক সঙ্গে ছুই প্রকার বিভিন্ন*ভাব ধারণ 

তে পারে নাখ। মৃত্তিকা বোধের মুহূর্তে তৎসঙে কুস্তত্বের 

বাধ অসম্ভব । , মন অতিক্রত দুইটি বিষয় একের পর অন্য, 
ই ভাবে দেখে বলিয়া, সেই জন্য মনে হয়, যেন দু'টি বিষয় 

না মৃ৫ ও কুস্ত একসঙ্গে বোধ করিতেছে । বস্ৃতঃ কিস্তু উহা 



১২ খতন্তরা 

ভিন্ন ভিন্ন সময়েই বোধ হইতেছে ; সুতরাং আপনার ও দৃষ্টান্ত 
ঠিক হইল না। না, এইরূপ আশঙ্কা মনের সম্বন্ধে করিঠে পার, 

কিন্ত আত্মার সম্বন্ধে নহে । ঘিনি যুগপৎ গমনন্ত বিশ্বক্রিয়! কৌধ 

করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এ আশঙ্কা আসিতে পারে না। সে কথা 

দর্শনশান্ত্র বলিবার সময় ভাল করিয়া বলিব। তাহার” কথা ত 

দুরের- মুক্ত পুরুষও এক সময়ে একা বহু মৃদ্তি ধরিয়া যুগপৎ 
বহু ভাৰ প্রকাশ ও বহু প্রকার ব্যবহার করিতে সক্ষম। 

যাহ! হউক, এই যে পরম অবাজ্বানসগোচর বোধরূপ সত্ত। 

ইহাহি আমাদিগের লভ্য। অস্তিরূপে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া 

ফুটাইয়া তোলা ইহার আরম্ভ এরং প্রাণপ্রতিষ্ঠা সাহায্যে 
হুদগ্রন্থি ভেদ করিয়া, কুদ্রগ্রন্থিতে আমিত্বের লয় করিয়া, ইহার 

সম্যক লাভ হয়। কিন্তু এই সত্তা ধরিতে হইলে সেই 

সত্তার মহিমা অবলম্বন করিয়া তবে ধরিতে পারা যায়। সেই 

জন্য বিশ্বকে সত্য-বোধে দর্শন না করিলে সন্ত মিথ্ার আবুত 

হইয়! যায়। বিশ্বুকে সেই জন্য সত্য বলিয়া এবং সেই” সন্তারই 

মহিমময় মৃত্তি বলিয়া! দেখিতে খধিরা বলিয়া গিয়াছেন। 
কেন না, বস্তৃতঃ সে মহিমা বা কম্ম অথবা শ্বক্তিপ্রকাশ 

তাহারই মিজের'তদাকারে প্রকাশ হওয়া বা তিনি নিজেই। 
এই সন্তাবাধ কেমন জান? তোমরা জল আহরণ 

করিতে অথবা! অবগাহন ,করিতে যখন ,নদীতে নামিয়া 
যাও, তখন প্রধানতঃ তোমার কি বোধ হয়? নদীর ,উপর 

তরঙ্গ আছে, বিশ্ব আছে, ক্ষুদ্র ক্ষু্র লহর আছে/ জলের 



সত্-প্রতিষ্ঠা ১৩৩ 

স্বচ্ছতা মলিনতা আছে, কিন্ত প্রধানতঃ সেখানে কি দেখ ? জল 
_ জলরাশি । জলের ওরঙ্গ, জলের লহ'র, জলের ন্ষচ্ছতা, জলের 
মলিবতা__সব দেখ, কিন্তু জল-বোধই সেখানে প্রধান। তন্রুপ 
চিন্ময় আত্মার সঙ্জ-বোধ-_-ইহা৷ পূর্বেব বলিয়াছি। চিন্ময় 
আত্মার ূ্ামৃক্তি) চিন্ময় আত্মার চন্দ্রমুত্তি, চিন্ময় শতবার আকাশ- 

মুত্তি, অস্নিমুদ্তি, এ সব বোধ চিন্ময় সত্তা-বোধের উপরই ওই 

তরঙ্গাদি-বোধের ন্যায় ভাসে। কিন্ত গধানভাবে সন্ুদ্ধ করিতে 
হইবে চিন্ময় সন্তাপবোধ। সন্তানকে সোহাগ দেখাইতে, আদর 
করিতে মাতা কত প্রকার ভাবেই বিভোর! হয়, কিন্তু মেই 

সমস্ত বোধের তলায় প্রধানভাবে থাকে যেমন সম্তান-বোধ, 
তদ্রপ আশ্রয়-আশ্রিত-ব্ৰোধ বা আত্মীয় বোধ করিতে যত 
প্রকার ভাবের বিপধ্যষ হউক না কেন, প্রধানভাবে থাকিবে 

চিন্ময় সত্তা-বোধ। সত্যপ্রতিষ্ঠায় অন্তধিবকাশ লাভ হইলে 
অর্থাৎ অন্তব্বাহ্য এক হইয়' এক সব্বাস্তর সত্তা-বোধ জাগিয়া* 

উঠিলে দেখিবে, আপনার চেতন-সন্তাকেই বেড়িয়া বেড়ি 
তোমার*সমস্ত বোধ উল্লাস পাইতেছে। আশ্রয় বলিয়া, আত্মীয় 

বলিয়া, প্রাণ বূলিয়া তোমার অন্তরস্থ অথবা সকলের অন্তরস্থ 

চিন্ময়ক্েই সেবা করিতেছ। অহ! আমি আমি করিয়া এই 

ধে আমরা বিশ্মবিপর্য্যয়ে মত্ত থাকি, এ যে ঠিনিই আমি আমি 
করিতেছেন ॥ ইনি-_-এই আত্মাই যে আপনি আপনাকে নানা 

ভূঙ্গিমায় রম করিতেছেন, বিলাস করিতেছেন ।* স্থতরাং বিশ্ব- 

মহিমার সাহাঁষ্যে এই সত্তার দিকে স্থির চক্ষু সংস্থাপিত করিবে । 



১৩৪ খতস্তর। 

ওগো, তোমরা কেহ কখনও কি এমন অপূর্ধব নারীকে দেখিয়া, 
যে আপনি আনার স্দ্ধে আরোহণ করিয়া বিচরণ করে ? যে 

আপনি আপনার নয়নে আপনার মুখ দর্শন করে? তখপনি 
আপনার প্রেমে বিভোর হইয়া, আপনাকে কখনও খণ্ডে খণ্ডে 

দূরে ঠেলিয়া, বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতা হইয়া, আবার আপনি আপ- 
নাকে গাঢ় আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ করিয়া এক হইয়। যাত্ম ? আপনি 

আপনার মুখচ্ন্বন করিয়া তৃপ্তির মদিরায় আপনাকে প্লাবিত 

করে? আপনি আপনার জন্য কাদে হাসে, আপনি আপনাকে 

স্থল্লান করে, গ্রাস করে, আপনি আপনাকে হারাইয়া, আপনি 

আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করে__আপনি আপনার মাতা হইয়া 

আবার আপাঁন আপনার বধূ হয়! আবার এত করিতে গিয়াও 
মে আপনি আপনাকে ভোলে না--আপন সন্ত! বিকৃত করে না, 

আপনি ঠিক না থাকিয়াও ঠিকই থাকে ! যখনই কিছু করে, 
তখনই আপনি আপনাতে থাকিয়াই আপনি আপনার বাহির 

হইয়! তবে করে । আর অন্ত দিকে সকল সময়েই করাকরি 

বলিয়া কোন কিছুই সেজানে না! এস ত, একবার' আমরা 

সে উন্মাদিনীকে সেই তার নৃত্যহীন শাস্ত স্থির নিষ্ল মূর্ভিতে 

ঈাড়াইবার জন্য তার পদ-নথর একবার চুন্বন করি ! সে চুম্বন 
অবস্থাই আমরা,সঙ্গে, সঙ্গে ফিরিয়া পাইব, ইহা! আমি জানি! 

“ম্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুঘোত্তম। ্বয়ণেৰ আত্মানং 

আত্মনাইকুরুত।», তিনি আপনি আপনাকে জানেন, আপনি 

আপনাকে নান! করেন। “আট্মৈৰ সংবিশত্যাত্মনাত্মানং”-__মাতুক। 
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আপনি আপনাতে প্রবেশ করেন। ইহাই সে সত্তার মৃহিমা 

এবং পে মহিমা তাহা হইতে ভিন্ন 'না হইয়ী:ও ভিন্ন হইয়া 
প্রকশ পায়--তাই তিনি নিলিপগ্তভাবেই সর্ববকালে অবস্থান 

"করেন। এই নিলিপ্তাবস্থান সত্তাবোধের অপূর্বব মহিমা । এই 

'শ্বসন্বে্তা বা আপনি আপনাকে জানা সত্তাবোধে পৌছিবার 
প্রধানউপায় ও তাহার সনাতন শ্বরূপ-ধন্্ম। তিনি আপনি 

আপনাকে জানেন না, এমন কখনও হয় না। তবে কখনও 

বিশেষভাবে বিলাস-ব্যঞ্জন। প্রকাশ করিয়া, আর কখনও 

নির্ববশেষভাবে-_মাপনি আপনাকে জানিতেছি, এরূপ বোধও 

থাকে না__একাস্ত সহজভাবে, বৈচিত্র্যশুন্য বোধে। “ভু” মাত্র 

তখন তিনি । তখন “জু” না হইয়াও “জ্ঞ”_ কেন না, চেতনা 
কখন অচেতন নয়; তাই তিনি “জ্৮”। আপনি নির্বিবশেষ- 

ভাবে আপনার “জ্ঞ” | জগৎকারণত্বের বোধও তাহাতে নাই। 

যাহ! হউক, পূর্বে কথিত সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” এই' 

থে শ্রুতির মহাবাক্য, আমি সেই সম্বন্ধে এইবার বলিতেছি। 

ওই “ফে' তোমার জাগ্রতস্থান বা জাগ্রতনামীয় বিশ্বদর্শনময় 

জ্ঞানের আয়তন অথবা প্রকাশ অথবা এই যে সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মার 
জগৎপ্রকাঁশ, ইহাই সত্যশব্দে অভিহিত এবং সেই জন্য ইহা 
সত্য বলিয়াই দশ'ন করিবে। 

আর ওইষে তোমার অন্তরে পুর্বেবাক্ত ভাবে প্রকাশিত 
জগতের উপর মমত্বময়) আত্মীয়তাময়, সুখ-দুঃখ, হর্ষবিষাদময় 
কারী হৃস্পন্দ্ন বা অনুভূতির বেদন, ইহাই চিতক্রিয়া বা 
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ভস্কানন। জগতপ্রকাশও জ্ঞান; কিন্তু জ্কানের ঘেন অনাত্ বা 

অজ্ঞাননামীয় র? জ্ঞেযত্বনামীয়, ষেন আত্মা হইতে অন্য" এইরূপ 
প্রকাশ অংশ মাত্র। আর আত্মা হইতে সেই অন্যরূপে প্রন্টাশটি 
অবলম্বন করিয়। যে হৃদয়-ব্যবহার প্রকাশ পায়, উহাই সাক্ষাৎ 
আত্মচেতনার পরিচয় বা উহাই যেন জ্ঞান বা অনুভূতিপদবাচ্য। 

আর ওই জ্ঞানশক্তিই সমস্ত প্রকাশ করে ও সমস্ত উহাতেই 

লয় হয়; যত কিছু বৈচিত্র্য _সমস্ত, তাহার ঈশ্বরহু বা আত্মার 
জ্ঞানশক্তির অনন্তরূপে প্রকাশ ও সংহরণঃ এই জন্য তাহার 

তৃতীয় পাদোপযুক্ত নাম অনন্ত। 

আর সেই সমস্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই প্রকাশ, এই একাত্ম- 

প্রত্যয়ই প্রকৃত ব্রঙ্গত্বের লক্ষণ। এই জন্য এই পাদত্রয়ের 

আশ্রয় ও পাদত্রয়ের অতীত এই চতুর্থ পাদকে বল৷ হয় ব্রহ্ম । 

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতির ইহাই প্রকৃত অর্থ এবং 

ইহা এইরূপে আত্মার পাদচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করে । 
, আর সেই জন্য ব্রহ্ষগ্রস্থিতে সত্য প্রতিষ্ঠা, বিষুগ্রন্থিতে 

প্রাণ বা বেদন-প্রতিষ্ঠা আর রুদ্রগ্রন্থিতে মন্ত্রচেতন্য বা চৈঠিন্য- 
শক্তিঃপিদ্ধি লভ্য । র 

তোমর! আত্মীয়-বোঁধের সাধনায় কুতকার্ধ্য হইলো এই 

নিলিগ্ততা ও ব্বসন্থ্গ্ভে ভাব অবলম্বন করিবে। আত্মবোধ' 

সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয় না । সেখানে সকলেই" গুরু হয়, 

শিষ্য কেহ থাকে'না। অথবা গুরুও থাকে না, শিশ্কও থাকে, 
না। ভোক্তাকে' ভোগের আস্বাদ বলিয়! দিতে হয় না । 
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ওরে ! এই “থাকে না” লইয়া পগ্ডিতজগতে বড় একটা 

মাথা-ঠোকাঠুকি আছে। কেহ বলেন, "খুব ৯ঘরাকে।” কেহ, 
বলেন, "বিন্দুমাত্র না।» শুনিয়াছি, কোন স্বনামখ্যাত রাজার 
এক স্বনামখ্যাত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুদ্ধি বাহির হইয়া 
ধাইবার ভয়ে শরীরের নব দ্বারে তুল! দিয়! সিন্দুকমধ্যে অবস্থান 
করিতেন। *এবং সে রাজার অন্যান্য পপ্ডিতও ভিলেন, ধাহারা 
বুদ্ধিতে প্রধান মন্ত্রীর সমকক্ষ না হইলেও প্রায় তত্তুল্য। 
একদিনু একটী চলচ্ছক্তিহীন সছ্ধপ্রস্ত শুকরশীবক লইয়া 
রাজসভায় বিচার-সমস্তা! বাধিয়া গেল। একজন মন্ত্রী 
বলিলেন, “এটি মৃষিক-বৃদ্ধি।” একটা মৃষিক বদ্ধিতা বয়ধ হইয়া 
এরূপ হইয়াছে। অন্য মন্ত্রী ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, “এটা 

গজক্ষয় ।” একটী তস্তী ক্ষরিত হইয়া এরূপ হইয়াছে--প্রকৃত 
এটী হস্তী। তখন সিন্দৃকস্থ প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আবশ্যক 
হইল। তাহাকে আনিয়া সন্তর্পণে তাহার চক্ষুর তুল। অপস্যত 

করা হইলে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “এটীর যখন 
লাঙ্গুল ধহিয়াছে, তখন অবশ্যই এটা পুষ্রিণী |” অবশ্থ শুকর- 

শীবকের পরিচয় জানা থাঁকিলে মন্ত্রীদের এরূপ বিচার-প্রদ্ধতি 
অবলম্বন করিতে হুইত না। তোমরা সেরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়! 

সিদ্ধান্ত করিতে মন্ত হইও না । তাহ। হইলেই ও “মৃষিক-বৃদ্ধি” 
বা “গজক্ষয়” অথবা! “পুক্করিণী” ইহাই দেখিবে। এ জগণ্ যাহা 
দেখিতেছি, তাহাই সেই তিন্ি, ধিনি ভিন্ন আন্য কেহ নাই। 
তবে কেন অচেতনবৎ দেখিতেছি, কেন নানা বলিয়া 
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দেখিতেছি ? ওই ্থ স্ব বুদ্ধির বলে মাত্র অচেতন বলিতেছি 
বলিয়া, মাত্র না্জা বলিতেছি বলিয়।। বল সেই সম্তাই২-ফিনি 

ভিন্ন অন্য সত্তা নাই-_ঠিনিই এইরূপ হইয়াছেন । কেন হইটটলন, 

কি প্রকারে হইলেন, এটী মিথ্যা মরীচিকারৎ প্রকাশ কিংবা 

অচিৎ পদার্থ, এত কথা ভাবিও না। তারসন্ভাই দেখিতেছ__ 
নদীদর্শনে জলবোধ প্রকাশের মত, প্রধান ভাবে সেই চিন্সয়ের 

সন্তাবোধ তোমার জগদবোধের সঙ্গে ফুটিয়া উঠক, তুমি 

আত্মাকে আত্ম রই কৃপায় বুঝিবে। সন্তাবোধ উদ্বদ্ধ হুইলেই 

আশ্রয়-বোধ, পরমাজ্মীয় বোধ ও অবশেষে আত্মবোধে তিনিই 

তোমাক স্বস্থ করিবেন এবং তখনই সত্য উপলব্ধি হইবেন 

সন্তায় কিছু থাকে বা থাকে না__অথবা থাকিয়াও থাকে না, 
কিংব| না থাকিয়াও থাকে। 

শোন, মৃত্কুস্তে মৃত্তিকার যেমন কুস্তত্ব আছে, অথচ মুদূবোধে 

কুম্তত্ব নাই--তেমনই তাহাতে সব আছে, কিন্তু তৎপত্বাবোধে 

মহিমাবোধ নাই। কিন্তু কুম্ত অবলম্বন কিয়া মৃতৎলাভের মত 

মহিমা অবলম্বন করিয়াই সম্তাবোধে পৌঁছিবে। প্রকৃর্ত পক্ষে 
সে স্তীঁর বোধে কোন ভাবও নাই, কোন অভ্াবও নাই। 

শর্ণত বলেন, তাহার একাত্মপ্রত্যয়সার সংস্থানে “তিনি, কিছু 
দেখেন না; দেখিতে পারেন না বলিয়া দেখেন না নহে 
দেখেন না বলিয়া! দেখেন না। তিনি কিছু শোনেন না; 

শুনিতে পা'ন না বলিয়া শোনেন না নহে, শোনেন না বলিয়া 

শোনেন ন1।” এইরূপ সমস্ত। ওরে! তিনি অরূপ সত্য, কিন্তু 

$ 
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সকল রূপ যেন উছলিয়া রহিয়াছে, শুধু রূপের ভাব বা অভাব- 
কোধ নাই;-ফোটালেই ফোটে, শুধু বিশিষ্টন্তা নাই । ভিনি, 
অপ্রাণ সত্য, কিন্ত সকল প্রাণ যেন এক প্রাণ হইয়া, প্রাণহীন 
প্রাণ হইয়া রৃহিয়ছেন। ওরে ! প্রকাশের জন্য রূপপ্রকাশ। 
যেখানে ্বপ্রকাশ, সেখানে আর ভিন্ন করিয়। রূপপ্রকাশ কি রে! 
প্রাণের জন্ঠ প্রাণন। যেখানে প্রাণ স্বপ্রাণ, সেখানে প্রাণের 
জন্য প্রাণন কি রে? আত্মলাভের জন্য আত্ম! কর্মময় । যেখানে 
আত্মাই, সেখানে আর ক্রিয়া কি রে? তাই সত্তা অরূপ, 
অপ্রাণ, অক্রিয়, জ্তমাত্র। অথচ তিনিই পুর্ণ, তাই অপূর্ণতার 
লীলা; জ্ঞানন্বরূপ-__-তাই অজ্ঞানের বিলাস। আরতাই সে 
অনর্ণ লীলাও পু” হইয়াই প্রকাশ পায়__সে অজ্ঞানও জ্ঞান- 
ক্রিয়ারপেই প্রকটিত হয়। আত্মা উভয়লিঙ্গ, এ কথা 
ভুলিও না। 

যাক্। আমি বলিয়াছি, তাহার “নিলিপ্ততাভাব” আর 
“ম্বসন্তেন্ঠভীব” সত্তীবৌধে বিশেষ করিয়া দেখিতে । স্থসম্গেদন 
অর্থে আৌপনি আপনাকে জানা । তিনি, আপনি আপনাকে 
জানিতেছেনঃ আপনি আপনাঁকে বোধ করিতেছেন, এই আকারে 
সত্তাকোধের অনুশীলন করিবে । যত করিবে, ততই আনন্দ- 
স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকিবে। 

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিও, আত্মীয়তা-বোধ না ফুটিলে 
জুর্থাৎ দয ্রসথ বা প্রাণপ্রশ্থি সম্যক উন্মুক্ত নু! হইলে 
তাহার এ রুদ্রগ্রস্থিরূপ পরমেশ্বরত্ব ও রুদ্রগ্রন্থির উপরিস্থিত এ 
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একাত্মপ্রত্যয়সার ব্রক্ষত্ব সম্যক সন্থদ্ধহয় না। আমি 
$আত্মীয়বোধের স্থল অংশ বা ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছি, এইবার 
তাহার মুখ্য তত্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠ। নামে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শুধু 
একটি কথা বিশেষ করিয়া এই তুরীয় অবস্থান সম্বন্ধে মনে ' 

রাখিতে বলি। আত্মার যে চারিটি পাদের কথা বলা হইল, ' 

উহা! হইতে স্পষ্ট বুঝিয়া লইবে যে, মাত্র একাস্ত চিন্মর আত্মা! 
ভিন্ন অন্য কেহ বা কিছুই নাই। তিনিই সঙ অসৎ, মূর্ত অমূর্ত 
রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি আপনাতে যখন এ সমস্ত 

রূপ'সংহরণ করেন, তখন সে তুরীয় পাদ অনিসংসারী বা 
সনাতনস্বরূপ থাকে, তাহা প্রজ্ঞও নভে, অপ্রজ্ঞও নহে। অর্থাৎ 

সব্বভাবের, সর্বপ্রত্যয়ের অবসান হয় বলিয়া, বাক্যে তাহ 

ব্যক্ত করা যায় না। তবে আত্মপ্রত্যয়শৃন্ত সে পাদ নহে__ 
আত্মপ্রত্যয় থাকে । আপনি আছেন, এ জ্ঞান থাকে ; এ 

চেতনার অপলাপ হয় না। হইলে অচেতন বলিতে হইত। 

সেই জন্য সে অবস্থার নাম আত্মপ্রত্যয়সার অবস্থা । 

এস এস! প্রাণপ্রতিষ্ঠা শুনিবার পূর্বেব একবার প্রাণ ভরিয়া 
বলি,-_ “আত্ম! পুরস্তাৎ আত্মা পশ্চা আত্মা উত্তরত আত্মা 

দক্ষিণত আত্মৈবেদং সব্ধ্বং 1% 
ওরে, যতই বল,বল। ফুরায় না-_যতই শোন, শোন! ফুরায় 

না। তাই বলা! শুনা ত্যাগ করিয়া! শুধু বোধ করি আয়, বোধ 
করি আয়- সম্বন্ধ হই আয়-__স্ই আত্মসম্থোধে-_যে সন্বোধে % 
আত্মপ্রত্যয়ই বিগ্ভমান। ইহাই জত্যপ্রতিষ্ঠার শেষ লাভ। 
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ইহাই সত্যের ধাম_ইনিই পরম সত্য ৯, তোরা সত্যের . 

বষ্টলাভ করিয়া উদৃদ্ধহ। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ 

নিবোধত। ক্ষুরুস্ত ধারা নিশিত! দুরত্যয়। দুর্গ, পথন্তুৎ কবয়ো৷ 
বস্তি ॥৮ *সত্যের পথ ক্ষুরধারতুল্য শাণিত-_সাবধান ! ূ 

যেন্*সে বৌধে মিথ্যার, অচেতনতার, কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র, 

মলিনতা৷ না থাকে। 



তরল এজি, ন্বিস্ুভান্ি ও আর ক্রেআল্তি 

ন্বাক্কঃ আনল ও ওরা 

শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম আপনার জন্য তিনটা -অন্ন সঙ্কলপ 

করিয়াছিলেন। সে তিনটী অন্গের নাম__বাঁক্, মন ও প্রাণ। 

তিনি এই তিন অন্নের ভোক্তা, তাহার এ বিশ্বরূপে যেখানে 
যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই এই তিনের প্রকাশ । মর্তলোক 

হইতে ব্রল্মলোক অবধি, ক্ষুদ্র মর্ত্য কীট হইতে ব্রহ্মাদি' 
অমুতসেবী পর্যন্ত সকলই তাহার এই , তিন প্রকার প্রকাশ 

মাত্র । এই স্্টি বাঙ্ায়, মনোময় ও প্রাণময় । আত্মা বাগ্য়, 
মনোময় ও প্রাণময় । 

' জীবে, বিশেষতঃ মানুষ্যে এই তিনের ওতপ্রোত সংস্থান 

ও পরস্পরের নিত্য সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । বাক্য হইতে 

জগতের উৎপত্তি, ইহা শ্রুতি-কথিত | পরমাত্া বলিলেন- 

আমি ব্রহ্ম, আর সেই বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট, বিশ্বরূপ ধারণ 
করিলেন। তিনি বাক্যাকারে বোধ করিলেন ও হইলেন। 

এই যে শ্রুতি-কথিত স্দ্ধান্ত, ইহা আলোচনা করিতে হইলে 
আমাদিগের বোধতত্ব সম্বন্ধে একটু বুঝিতে হয়। আমরা যখন 
কিছু অনুভব করি+ তখন এই তিনটি অর্থাৎ বাক্য, মনও প্রাণ 

তাহাতে দেখিতে পাই। আমরা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতি লইয়াই 
সর্বদা মত্ত থাকি। বাহিরে বোধশীক্তিসম্পন্ন ও বোধস্বরূণ 
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পরমাত্ম বাক্য, মন ও প্রাণের সাহায্য বিষস্বর্ূপ পরিগ্রহণ 

করিল্মাও তাহার সাক্ষিস্বরূপ হইয়! রহিয়াছেন; অস্তরেও সেইরূপ 

সকল বিষয়ের ভোক্তা! বা অন্ুভবকর্তা ও সেই অনুভূতির সাক্ষি- 

, স্বরূপ হইয়া তিনিই অবস্থান করিতেছেন। এ সম্বন্ধে পরে 
বিশদ ক্রিয়া বলিব। এখন এই অনুভূতির অন্তর্গত বাক্য, মন 
ও প্রাণের ক্রিয়াটুকু আলোচনা করিতেছি । শব্দশুন্য বিষয়ের 
অনুভূতি হয় না, শব্দই চেতনার প্রথম স্ফট। কি বাহিরের 
বিষয়, কি অন্তরের চিন্তাদি বা স্থুখ-ছুঃখাদি বিষয়, যাহাই অনুভব 
করি না, শব্দ থাঁকিবেই ₹ বোধশুন্য শব্দ বা শবশুন্য, বোধ 
সাধারণতঃ অসম্তুব। পরমাত্মা যখন যাহ! বোধ করেন, তাহাই 

হন। এই জন্যই এ সংসারকে ভবসংসার বলে, আর সেই 

বিষয়দূপ পরমাত্বাকে বা বিষয়কে খন আমরা বোধ করি, 

তখন আমাদিগের বোধ তদাকারই গ্রহণ করে, এই জন্য ইহার * 

নাম অনুভব । অনু পশ্চ।ৎ ভবতি ইতি অন্থুভব। কোন বিষয় 

মন্ুভূতির সময়ে বুদ্ধি সেই বিষয়টিকে ব| অনুভূতিটিকে নিশ্চয় 
করিয়া ব্যক্ত করে। এটি ফুল, এটি ফল, এটি সখ, এটি* ছুঃখ, 

এটি শীতল, এটি শব্দ, ইত্যাকার নিশ্চয় করারূপ যে চেতনবৃত্তি 
বঃ প্রবাহ, উহ্বাই বুদ্ধি। আর ওইরপ বুদ্ধি প্রকাশ পাইলে 

অহংনামীয় কুত্তিটি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। “আমি” এই বুত্তিটি 

সর্বববিষয়ে অধিকারপ্রয়াী। বুদ্ধি কোন বির নিশ্চয় করিয়া 
দিলে “আমি তাহার সহিত' কোন না 'কোন' রকম 
সম্বন্ধ যুক্ত না হইয়া থাকি নাঁ। “অহ: অভিমান সেই 
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বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দ্ধ না হইয়া থাকে না। আর সেই বুদ্ধি 
ও “অহং” অভিমান সংযুক্ত হইলে, তখনই সেই কিষয় সম্বঙ্গে যে 

সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ বৃত্তি ব| চেতনপ্রবাহ ফোটে, উহাই মন। 

আর চিত্ত যেন সমস্তের আশ্রয়, সমস্তের স্মৃতি বহন করিয়া 

উপাদান ম্বরূপ অবস্থান করে। 

আর যেখানে এই অনুভূতিক্রিয়া ও মনণাক্রয়া [ননশালত 
হইয়া, মাত্র জ্ঞানাকারে পধ্যবসিত হয়, সমস্ত ভাব ও ক্রয় 

যাহাতে বিলুপ্ত হয়ঃ সুষুপ্তিতে যেখানে জীব জ্ঞান বা বোধ- 

মাত্রে পরিণত হয়, আবার যেখান হইতে জাগুত হইয়া 

অনুভূতিময়, ক্রিয়াময় হয়, সেই গ্রন্থির নাম কুদ্রগ্রন্থি। ইনিই 

বোধ বা অন্তর[কাশ ব৷ হৃদয়স্থিত অন্তধযামী সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর, 

চিৎশক্তিময় আত্মা। চেতনশক্তি প্রলয়ে বা স্থযুপ্তিতে এইখানে 

অব্যক্ত থাকেন, কারণরূপে বা শব্দের অক্ষররূপে বর্তমান 

থাকেন। আবার চেতনশক্তি যখন ক্রিয়াশীলা হন, তখন সে 
ক্রিরার সাক্ষিম্বরূপ হইয়া আত্মূর অবস্থানও এই গ্রস্থিতে। 

ক্ষিয়ের নাম ও রূপ যেখানে প্রকাশ হয়, তাহারই নাম 

অস্তঃকরণ বা মন। বৃক্ষ, পুষ্প, চন্দ্র, স্ুধ্য, মনুষ্য ইভ্যাকারে 

জ্ভাসকল ও আকারসকল প্রতীত হয়-উচাই অন্তঃকরণ 

বা মনের ক্রিবা। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহস্করর-_এই চারিটি অন্তঃ- 
করণ। ইহার! সাধারণতঃ মন নামেই অভিহিত হয় এবং 

ইনিই বিরাটে চতুম্যুথ ব্রহ্মা। আমি ফুল দেখিলাম, আমি শব্দ 
গুনিলাম, আমি শ্বীভলতা অনুভব করিতেছি-__নামরূপের দ্বারা 
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এইরূপ অনুভূতির ও বিষয়ের পরিচয় ও সেই পরিচয় অনুসারে 
সঙ্কলাদি করা, উহাই মনের কাধ্য । এই যে ত্রিম্মাত্বক চেতনা, 

ইহাপ্ধই নাম “ক্রক্মগ্রন্থি” ও পরমাত্মার বিশ্ব-রচনাময় ভাবের 

নামই ্রহ্মা। 

_. আর বিষয় সংস্পশে আমাদগের হষ, [বষাদ, ভয়, শান্ত, 
স্েহ, মায়া, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি যে হার্দ ধর্ম প্রকাশ পায়, 
উহার নাম হুদয়গ্রন্থি বা “বিষ্ুগ্রন্থি” বা প্রীণক্রিয়া। অবশ্য 

এই সকল হার্দ ধন্মের পরিচয় প্রকাশ পায় মনে; মনকে 

ছাড়িয়া হয়,না__উহার নামরূপাত্মক আয়তন মনেতেই প্রকাঁশ 

পায়। অনুভূতিরূপ ক্রিয়াটিই হদয়গ্রন্থি--ইহাই অন্তর 
মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরের করণ ও হৃদয় অস্তর। আর চেতনার 

শব্দাকারীয় যে স্ফুটন হয় অর্থাৎ চেতনাই শব্দের আকার গ্রহণ 
করিয়া এক দিকে মনকে বিষয় রচনায় বা বিষয়মুত্তি গ্রহণে 
সাহায্য করেন ও অন্য দিকে হদয়কে বা প্রাণকে তদ্বিষয়সঙ্গ- | 

জনিত উদ্েলন বা অনুভূতিময় করেন, সেই কারণম্বরূপ 
অবস্থান-_রদ্রগ্রস্থি | 

এই ষে ছ্িনটা গ্রন্থি অর্থাৎ এই যে তিন প্রকারের চেতন- 

ক্রিয়ার *আবর্তন, এই তিনটি আত্মার অন্ন। ইহা দ্বারা তিনি 

বিশ্বরচনা ও ভোগ করেন । সুতরাং তাহাকে লাত করিতে হইলে 
এই তিনটি অম্যগভাবে তীহাকে নিবেদন করিতে হইবে। 
পুরমাত্মাকে এই তিনটি নিবেদুন করার অর্থ-এই* তিনটি 
সমাগগ ভাবে তন্ময় করা। এই তিন প্রকারের বোধক্রিয়া' যখন 

১০ 
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তাহাকে ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না, তখনই জীব আত্মস্থ 

হয়। সঙ্কল্প-শিকল্পময় বৃত্তি বা জ্ঞানপ্রবাহের নাম মন। 
নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি অর্থাৎ এইটা মনুষ্য, এইটা সূর্য্য, এইটা "সুখ, 

এইটী ছুঃখ, এইরূপ নিশ্চয় করারূপ যে জ্ঞানক্রিয়া, তাহারই 

নাম বুদ্ধি। “অহং”-__“আমি” এই প্রকারের বুদ্ধির নাম: 

অহঙ্কার। আর এই সকলের ও স্মৃতি প্রভৃতির উপাদাঁনকে 

বলে চিত্ত। এখন দেখ, মনকে যদি আত্মময় করিতে হয়, তবে 
এই তিন প্রকারের ক্রিয়া তাহারই সম্বন্ধে ফুটাইয়া তুলিতে 
হইবে । তীহার সত্তা সম্বন্ধে স্মৃতি ও নিশ্য়বোধ জাগিয়া 
থাকিধে, এবং সঙ্কল্প তন্মুখেই আমাকে চালন! করিতে থাকিবে। 
আমার আমিত্ব তাহাকে লইয়! মত্ত হইয়া সেই ভাবে মগ্ন 
হইবে। এইরূপ হইলে মন তাহাতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। যেরূপ অনুশীলনের সাহায্যে এই প্রকারে মন তন্মুখী 
গতি লাভ করে, তাহারই নাম জত্যপ্রতিষ্ঠা । বাক্, মন, প্রাণ__ 
সমস্তকেই তন্ময় করিবার উপায় সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেও প্রাণ ও 

বাক্যের তন্ময়তা বিশেষ ভাবে লাভ করিতে হইলে সতঃপ্রতিষ্ঠার 

ষে বিশিষ্টতা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও 
মন্ত্রচৈতন্য। সে কথা পরে বলিব। 

তবেই প্রধানতঃ সত্যপ্রতিষ্ঠার তিনটা সাধারণ বিভাগ,-_ 

সত্য প্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠ। ও মন্ত্রচৈতন্য। ব্রহ্ষগ্রশ্থিতে বা মনে 
পরমাত্ত্সত্তা অবলম্বন ও তছুচিত মানসিক ব্যবহার, ইহার নাম 

সত্যপ্রতিষ্ঠা। : প্রাণময়রূপী তাহাতে বিশুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রাঁণ 
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সমর্পণ কর! ও সজীব সত্তার প্রত্যুক্ষানুভূতির নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠ।। 
ইহাই হীঙয়গ্রন্থিতে তাহাকে লাভ ও* হাদগ্রন্থ্যভেদ। আর 

রুদ্রত্স্থিতে বিশুদ্ধ নিব্বশেষ জ্ঞানস্বরূপে ও জ্ঞানশক্তির 
বিব্বিশেষ আশ্রয়রূপ্রো তাহাকে পাইয়া আপ্তকামত্ব লাভ... 
*ইহাই মন্ত্রচৈতন্যণ* আর এইবরপ মন্ত্রচৈতন্য সংঘটিত হইলে 

:তবে জঈব যথার্থ স্ত্যলব্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষ হয়-_ইহাই প্রকৃত 

£সত্যসম্ত,তি। রত্রগ্রস্থিভেদে কৈবল্যমুক্তি ঝ৷ সাষুজ্য। * 
আমি সত্যসম্তৃতির প্রথম কথা-_সত্যপ্রতিষ্ঠার কথা 

.বলিয়াছি। এইবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্যের কথা বলিব* 
শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই তিনটির অনুম্বীলন 
পরস্পর একান্ত সংজড়িত। অর্থাৎ একটি করিতে যাইলেই 

স্বল্লাধিক পরিমাণে সকলগুলিরই অনুশীলন হইতে থাকে। 

অথবা প্রত্যেকটির পক্ষে প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর সহায়ক । তবে 

প্রধানতঃ সত্য প্রতিষ্ঠার ফলম্বরূপই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আর 

প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যও হইতে থাকে; কিন্তু * 
আবার*অগ্য দিকে সত্যপ্রতিষ্ঠার অঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যেরও 
অনুশীলন হইতে থাকে । কিন্তু মন্ত্রচৈতন্রূপ সংসিদ্ধি ও গ্রীকৃত 

 প্রাণপ্রতিষ্ঠা- ইহারা সহামুগামী। প্রকৃত মন্ত্রচৈতন্য না হইলে 
প্রর্তত প্রাণের আবিভূতি হয় না। আবার *প্রাণের আভাস 
না পাইলেও মন্ত্রচৈতন্যের অনুশীলন হয় না। সমগ্র সত্যপ্রতিষ্ব! 
বস্তুতঃ খেন মন্ত্রচৈতন্যেরই সাধনা এবং প্রাণময়কে পাওয়াই 
যেন ফল। 
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এই যে মন, প্রাণ ও জ্ঞান্রন্থি, ইহার সম্যক 'অনুশীলনই 

সিদ্ধির একমান্র উপায়। যে সম্প্রদায়ই হউক না৷ কেন, এ যে 

পম্থাই জীব অবলম্বন করুক না কেন-জ্ঞাতসারে বা অ্ভ্াত- 

সারে সকলেই এই তিনটার যে কোনটার অনুশীলন করে 

যাহার। বিচারমার্গ লইয়৷ অনুশীলন করে, তাহারা প্রধানত? 

মনের বা ত্রন্ষগ্রস্থির অনুশীলন করিতেছে ও সত্যলাভের প্রয়াস 
পাইতেছে বুঝিবে। যাহারা ভক্তিমার্গে অন্থুশীলন করে, তাহারা 

প্রাণগ্রস্থি বা বিষুগ্রন্থির অনুশীলন করিতেছে ও প্রাণ ' ধরিবার 

প্রাস পাইতেছে। যাহারা জপাদি প্রধান ভাবে সাধনা করে, 

তাহারা মন্ত্রচৈতন্যের অনুশীলন করিতেছে 'বুঝিবে। যাহারা 
নিগুণ আত্মসত্তার ধ্যান ধারণা করে, তাহারা প্রধানতঃ মন- 

গ্রন্থির অনুশীলনকারী, যাহারা সগুণমৃত্তির ধ্যান ধারণা করে, 
তাহার! প্রাণগ্রন্থির উপাসক, যাহারা মন্ত্রযোগের অনুশীলন 

করে, তাহার! রুদ্রগ্রন্থির উপাসক। কিন্তু এ তিনের এক- 

কালীন সংযোগ না হইলে যে সিদ্ধি হয় না, ইহা না জানায় 
সাধারণ সাধক-সকল বিফলকাম হয় ও তাহাকে জানা একান্ত 
দুরূহ ও অসওব বলিয়া ধারণা করে। ভগবানকে ডাকা ও 

তাহার কৃপালাভ করা, এ যে কত বড় একটা *“লাভের--কত 

বড় একটা সার্থকততার অন্বেষণ, সেই ধারণাই সাধারণ মানুষ 
রাখে না। আর সে সার্থকতা যে কতটা -আত্মোৎসর্গের ফল- 

স্বরূপ আসে» তাহাও ভাবে নঃ। সেই জন্যই.*.সব করিয়াও 
তাহাদের কিছুই করা হয় না। $আত্মোৎসর্গ বলিতে এই মন, 
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প্রাণ উন্াকোর উতসর্গই বুঝায়। যাহার! ন্িচ়ীর লইয়া ও 
সত্তার ধ্যান ধাঁরণা লইয়া মত্ত, তাহারা সে দিকে উতকট প্রচেষ্টা 
ক্রিলেও যেন কি একট! আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইতেছে, 

এই ভাবেই চেষ্টাৎকরে | বস্তৃতঃ সে মনোময় প্রাণময় বাজ্যয় 

একজনের কুপান্বেষী অথবা! ততৎপ্রত্যক্ষীকরণে অগ্রসর, স্থৃতরাং 

একটা প্রাণের বিপুল ভালবাসা, বিপুল প্রিয়ত্ববোধ যে আবশ্যক, 

হৃদয়ের বরণ ভিন্ন মাত্র মনের দ্বার তিনি যে লভ্য নহেন-_এ 

দিকে দেখে না। আবার যাহারা ভক্তিযোগে তাহার অন্বেষী, 
মনে যে প্রকীর সত্যের ভিত্তি থাকিলে তবে সত্য সত্ব প্রাণ 
স্বতঃ তাহাতে ঝাপাইয়া পড়ে, সত্যের সেরূপ সত্যধারণার 

অনুশীলন করে না। ? প্রাণের কোমল বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও 

আবেগের একটা ক্ষণস্থায়ী গতি অনুভব করে) আবার পরক্ষণেই 

স্বীয় সাধারণ প্রকৃতিতে ফিরিয়া দাড়াইতে বাধ্য হয়। যাহার! 

মন্ত্র লইয়! থাকে, তাহারা মনোগ্রস্থিতেই বাক্যের আবর্তন রচন! 
করিয়া, তল্ময় হইবার প্রয়াস পায় ; কিন্তু মন্ত্র, গুরু বা জ্ঞান এবং 

দেবতা বা প্রাণ, এ তিনের প্রকৃত অর্থ জানা না থাকদয় ও 

তদন্থুসারে সাধনা না! করায় মাত্র অক্ষর উচ্চারণেই তাহার 
পরিল্গমাপ্তি হুয়। বাক্য, মন ও প্রাণ, ব্রন্দম এই ছিন 

অন্নসেবী, এ কথা তোমরা ভূলিও ন1। আর ভূলিও না যে, 
তিনিই এই তিন হইয়ীছেন। মন দিয়া তাহারে ধরিতে হয় 

সত্য, কিন্ত মাত্র মন দিয়! তাহাকে ধর! যায় না২_মনই তিনি, 
এই ভাবে মন দিয়া* মনোময়কে ধরিতে হয়। প্রাণ দিয়! 
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তাহাকে ধরিল্তে হয় সত্য, কিন্তু মাত্র প্রাণ দিয়! তাহাকে ধর! 
যায় না--প্রাণই তিনি, এই ভাবে প্রাণ দিয়া মনোময় প্রাণসয়কে 

ধরিতে হয়। বাক্য দিয় তাহাকে ধরিতে হয় সত্য, কিন্তু মাত্র 

বাক্য দিয়া তাহাকে ধর! যায় না-_ৰাক্যই তিনি, এই ভাবে* 
বাক্য দিয়া মনোময় প্রাণময় বাঝ্সয়কে ধরিতে হয়। জ্ভানই 
তাহার স্বরূপ- সর্বপ্রকার জ্ঞান দিয়া সে জ্ভানময়কে ধর । 

আত্মাই তাহার স্বরূপ--আত্ম! দিয়! সে আত্মাকে ধর ৷. 

* ভাল করিয়া ধারণা কর। অনুভূতির উপাদান, অনুভূতির 

ক্রিয়া,ও অনুভূতির নামরূপ বা আকার প্রকার, এই তিনটাই 
যথাক্রমে বোধ বা জ্ঞানসংস্কার বারুক্দরগ্রন্থি, অনুভব বা প্রাণক্তিয়া 
বা বিষুগ্রস্থি এবং মন ও ইন্দ্রিয় বা ব্রহ্মগ্রন্থি। সুতরাং অনুভূতির 
রপাস্তর ঘটাইতে হইলে এই তিনটা লইয়াই তোমায় সচেষ্ট 
হইতে হইবে । হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান-_যে কোন সম্প্রদায়গত 
যে কোন জাতিগত হও না কেন, যে কোন পশ্থায় তাহাকে 

পাইতে প্রয়াস পাও না কেন, যেমন করিয়াই হউক--.এই তিনটা 
অবলম্বন করিয়া তোমায় অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে । এই 
অনুভূতি অবলম্বনেই জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় । যে জীব যে 
প্রকার অনুভূতিসম্পন্ন থাকে, পরমাস্মার বোধ শাক্ত দিয়া গল়্া 
এ ব্রহ্মাণ্ডের যে ক্ষেত্র সেই প্রকার অনুভূতির সমধন্্ী, সেই 
ক্ষেত্রেই সে জীবের গতি ও স্থিতি হয়। “জল যখন উত্তপ্ 
হুইয়া৷ বাঁষ্পের আকার গ্রহণ করে, তখন আকা শস্থিত বায়ুস্তর 
যেখানে যেমন উত্তপ্ত, সেখার্নে সেই প্রকারের উত্তাপের'বাম্প 
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উত্থিত হইয়া অবস্থান করে। ঠিক তেমনইজীব আপনার 

অনুভূতির অবস্থানুসারে পরমাত্মার বিশ্বক্ষেত্রে গতিলাভ করে। 
এই নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই “যাদ্বশী সাধনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি 

তাদৃশী” কথাটা বল! হয়। তবেই দেখ, সাধনা বা কর্ম শুধু 

অনুভূতির “তারতম্য ঘটাইবার জন্য এবং অনুভূতি-ক্ষেত্র যে 

পরিমাণে আত্মমুখী করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই তোমার 

আত্মাভিমুখী গতিলাভ হইবে, ইহা স্থির। সেই জন্য সাঁধন- 
ভজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এই অনুভূতির পরিবর্তনসাধন। পলা 
€সই অনুভূতির, পরিবর্তন সংসাধন করিতে অনুভূতির «এ তিন 

অংশের সাহায্য লইতে হুয়। প্রথম অংশ বা অনুভূতির উপাদান 
জ্ঞান বা বোধ__-তাহার আর পরিবর্তন হয় না; তিনি অপরি- 

ণামী। কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার ক্রিয়াশক্তি ও 

তজ্জাত সে ক্তরিয়ায় সংস্কারাদির আকার প্রকার বা নামরূপ 

পরিবন্তিত করিতে হয়। সেই বোধস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন 

তোমার আত্মাকে সেই জন্য মন ও প্রাণের সাহায্যে গ্রহণ কর। 

আর আত্মাকে মন ও প্রাণের সাহায্যে অবলম্বন সম্যকৃভাবে 

করিতে তোমার জ্ঞানে, প্রাণে ও মনে যে বাক্য অবস্থিত, সেই 

'বাক্য অবলম্বন কর। এইক্ূপে বাক্, মল ও প্রাণের সাহায্যে 
বাঙ্জয়, মলোময় ও প্রাণময় আত্মাকে জানিয়া ধন্য হও। 

মনে ও বাহ জগতে সত্য-প্রতিষ্ঠা ; অন্তরে বা প্রাণেও সেই 
বাহা জগুকে প্রাণময়, অস্তরময় বলিয়! অনুভব করিতে করিতে 
অন্তর্ববাহা এক করিয়া! প্রার্টবোধে অনুভক করা প্রাণে প্রাণ- 
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প্রতিষ্ঠা ; আর মন-প্রাণের কারণন্বরূপ, বিশ্বের কার্প্বরূপ 
চিৎশক্তিসম্পন্ন চেতনে বাক্য সাহায্যে বিরাজ ঝা ইচ্ছামত 

আত্মাকে ও তাহার মহিমাকে ভোগ করা ন্ত্রচৈতন | 

সাধনা করিতে করিতে লোকের যে সময়ে ,সময়ে সারপ্য- 

বোধ হয় বা ক্ষণিক সমাধি হয়, সেইরূপ একটি দৃষ্টান্ত, গ্রহণ 
কর। . মনে কর, তুমি “মা” “মা” করিয়া কোন দেবীমৃত্তি 
স্মরণ করিয়া তাহ!কে ভাকিতেছ। তুমি “মা” বলিতে বুঝিতেছ 
কালী বা দুর্গা। হয় ত তুমি অজ্ঞ ; দেবী সম্বন্ধে অন্য কিছু জ্ঞান 

তোমার নাই--শুধু সাধারণতঃ শাস্ত্রবণিত রূপটাই তোমার 
জানা আছে। তুমি যত “মা” “মা” বলিতেছ্ছ ততই তোমার 

সেই মুত্তি যে সত্য-মুত্তি, ইহা তোমার' মনে ফুটিয়া উঠিতেছে, 
বুদ্ধি শিশ্চয় করিয়! সেটি ধরিয়াছে, দেবীর সত্য-মত্তি এরূপ-- 

ইহা সে তোমায় জ্ঞানাইতেছে । তোমার অহং অভিমান বা 

তুমি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছ, তোমার মন পূর্ণ সঙ্কল্লে সেইটি 
লাভ করিতে হইবে বলিতেছে। এইরূপ সকল মনৌবৃত্তির 

একাগ্রতা! সে. মুত্তিতে তোমার সত্প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেছে, 
সুতরাং তাহাকে পাইলে বা তাহার আবির্ভাবে তোমার 

প্রাণের যে উদ্বেলন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতেছে, তোমার, 

অনুভূতি-ক্রিয়া পূর্ণ প্রাণময় হইয়া যাইতেছে। সহসা তোমার 
নিজ সত্তাবোধ লোপ হইয়া গেল, অর্থাৎ তোমার রুদ্রগ্রন্থিস্থ 

চিৎশক্তি-যিনি' প্রাণ বা অনুভূতি আকারে ও বুদ্ধি, অহঙ্কার, 

মন ইত্যাদি আকারে, ক্রিয়া করিত্রেছিলেন, «সেই চিতশক্তি সন্ত 
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বৃত্তি ঈচ্ছন্ন কারয়া, মাত্র সেই দেবীভীব গ্রহণ বুরিলেন । ইহাই 
তোমার দেবী-মুদ্তিতে সমাধি। আর ইহ! টিল__বাক্য, মন 
*ও প্রাণের দ্বারা অগ্নবা মন্ত্রচৈতন্যের দ্বারা । তোমার সত্য- 
“জ্ঞান ছিল বলিয়া সে দেবী-মূত্তি ধারণায় তোমার প্রাণ 
বিভোপ্প হইল এবং তোমার চেতনা সেই “মা” বাক্য অনুযায়ী 
মু্তি পরিগ্রহণ করিল। 

তবেই দেখ, সাধনা! করিবার সময় বুঝিবে, তোমার মূলধন- 
স্বরূপ আছে শুধু বাকা, মন আর প্রাণ। কি অন্তরে, কি 

ব্যহিরে, এই বাক্য, মন ও প্রাণ ভিন্ন কিছু নাই। এই .তিনের 

সাহায্যে তোমার চেতনাকে যদৃচ্ছ আকারে সাকারা করিতে 

হইবে। সাধনার সময় বিশেষ করিয়া ধারণা করিবে, একমাত্র 

চেতনস্বরূপ আত্মা আছেন, আর আছে- তাহার শক্তি-প্রকাশ 

বাক্, মন ও প্রাণ। আর কিছু নাই। সেই বাক্য, সেই মন, 

সেই প্রাণ, শুধু সেই সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, চেতনস্বরূপ আত্ম 

কেই *বেড়িয়! বেড়িয়া জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহাকেই আলিঙ্গন 

করিতেছে, তন্ময় হইয়া যাইতেছে । আর কিছু নাই.একেহ 
নাই। ,এরূপ করিতে পারিলে তবে তিনি তোমার নিবেদিত 
ওই তিন অর্শ গ্রহণ করিয়া, তোমায় আত্মগ্রসাদ দান করিবেন। 
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প্রাণ-প্রতিষ্ঠা 

ঞ্রাণ ও প্রাশেল্পস মুক্তি 

সত্য-ন্ত্রে উদ্দ্ধ প্রাণের কুমার ! তুমি কি প্রাণকে চাহ? 
মরণের তত্ঙ্গাভিঘাত পদে ঠেলিয়া, তুমি কি সম্বিত হইতে 
চাহ ? বিরামহীন কন্মের এ সমরাঙ্গনে বীর তুমি, কাহার জন্য 
বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার সমস্ত শোণিত ঢালিয়া, এ ধুলির 
ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করিতেছ ? কম্মব্লাস্তির অবসাদে, বারবার 

ূচ্ছীমোহে ঢলিয়া পড়িয়া, আবার কিসের আশায় ধূলিলুনিত 
বপু খজু করিয়া, টলিতে টলিতে সহত্্র অসির উদ্যত আঘাতে 

বুক,পথতিয়া দিতে দাড়াইয়া উঠিতেছ 1 সর্ববাঙ্গে রধির-আ্রাবী 
ক্ষত, কণ্টে তপ্তমরুর তৃষা, কৃচ্ছ,সাধ্য শীস, কম্পিত *কলেবর 
বিঘৃণিত শির, তবু বীর, তোমার দীপ্তিহীন নয়নে কাহাকে 
দেখিবার জন্য ব্যাকুল চাহনি, কাহাকে পাইবার অনিমেষ অপেক্ষা, 
কাহার বক্ষে তোমার শেষ শ্বাসটি মিলাইয়া অনন্ত কালের জন্য 
লুটাইয়া পড়িতে; শেষ অশ্রুবিন্দুটি ঢালিয়া তোমার সকল কথা 
অব্যক্ত ভাঙায় ব্যক্ত করিতে তুমি মুচ্ছার "মাবেণ্ড জাগ্রত, 
প্রতগ্তনের মাঝেও স্থির, মৃতুুর মাঝেও জীবিত, কর্মের মাঝেও 
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অবিচল, শক্তিহীন হইয়াও শক্তিমান, ভীতির মাঝেও ভীপ রর 

। নিশ্চেষ্টতার মাঝেও কর্মময়, মিথ্যার মাঝেও সত্যদর্শী, 
কুহেলীর মাঝেও প্রুবলক্ষ্য'? অজ্ঞানের অসংলগ্ন পদদ্গেপে 

কোন্ যাদুকরীর মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, তুমি পর্ধবতের পর পর্বত 

অতিক্রম করিতেছ ? ক্লান্ত তনু টানিতে টানিতে তুমি বিজয়ের 

পর বিজয় লাভ করিতে পরাজ্তয়ের পর পরাজয় সহা করিতেছ ? 

সেকি তোমার প্রাণ? সত্য-সাঁধকের সত্য-প্রাণ ? 

কে সে'প্রাণ গা! ? যাহাকে জান না, অথচ ত্যাগ করিতে 

চাহ'না? যাহাকে দেখ নাই, অথচ হারাইবার ভয়ে সদা 

সচকিত, শঙ্কা-শিহরিত ? যাহাকে আপনার করিয়। রাখিতে 

তুমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে স্থৃযুপ্তি, অবধি কর্মের অনস্ত 
অধ্যবসায় বিস্তার করিয়া অহণিশ কন্মময়। যাহার মুখের 

পরিতৃপ্তির হাসিটুকু দেখিতে তুমি এ রণক্ষেত্রে অস্ত্রাহত, 
জর্জরিত, নিম্পিষ্ট, দুর্বহ ভারাক্রান্ত! জীবনের পর জীবন 
যাহার প্রেরণায় কত রূপে কত কর্তব্যের বোঝা বহিতেছ, কত 

লাঙ্থনা সহ করিতেছ.! যুগের পর যুগ যাহাকে সেবা! করিতে 

দেশ হইতে দেশাস্তরে সহজ্্র বঞ্জাবাত উপেক্ষা করিয়া ছুটিতেছ 
আর চাহিতেছ, চাহিতেছ আর ছুটিতে, যুঝিতেছ আর প্রহর! 

দিতেছে সে প্রা কে? যাহার অধরে হাঁসির জ্যোৎস্সাটুকু ূ 

ফুটাইতে তুমি জগতের কত ধূলিকণাকে জয় করিয়াছ, আপনার 

করিয়াছ, হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছ, আবার তাহারই অতৃপ্তিতে। 
হৃদয় হইতে সে ধূলির পুতলী দূরে নিক্ষেপ করিয়া, নুতন ধূলি 
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শুশ্ণ করিয়াছ ! মাতা পিতা, স্তরীপুত্র, আত্মীয় স্বজন বলিয়া 
কাহাকে আদর করিতে তুমি পথের সাথীকে বুকে 

চাঁপিয়া ধরিয়াছিলে, অবার কাহাকে আদর করিতে তুমি 

সেই মাতা, পিতা, ভ্তা, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী বলিয়! বুকে-জড়ান 

সাথীগুলিকে বিধব বর্জন করিতে বৈরাগ্ের শুন্তময় পথে 
কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটিয়াছিলে ? সেই তোমার প্রাণ! 
সে প্রাণ কে গা? 

সেই প্রাণই তোমার আত্মা-_সেই প্রাণই বিশ্বের আত্মা । 

আত্মার প্রাণরপী মুত্তির তৃপ্তির জন্যই তোমার এ সমরোল্লাস, এ " 

রক্রুতআ্াব, এঁ পেষণ এ জ্বালা, এ হাহাকার, আর্তনাদ ! ইহারই 
সেবা! তুমি যুগযুগীস্তর কৃরিতেছ, ইহারই কাছে তুমি ইহারই 
অভাব মর্ম্ের রক্তে লিখিয়া লিখিয়া জানাইয়া৷ আসিতেছ-_- 
ইহারই বুকে ইহারই বিরহের তণ্তশ্বাস তুমি জন্মের পর জন্ম 
ফেলিয়া আসিতেছে । ইহাকে লাভ করিবার জন্যই, ইহাকে 

ধরিতে ও ধরিয়৷ রাখিতে তুমি সদা সচকিত।; একটী পত্রের 

মনরে, শুকটা কণ্টকের ক্ষীণ বেদনে তুমি চমকিত সন্ত্রস্ত হইয়া 
ওঠ-_বুঝি ইহার পায়ে ব্যথা বাজে, বুঝি ইহাকে হারাই! 
অথচ জান না, বস্তুতঃ কাহাকে হারাইবার ভয়ে তুমি শঙ্কিত, 

কাহাকে ব্যথা লাগিবার ভরে তুমি আপনার বুকে গুপ্তকুটীর 
রচনা করিয়া বাখিয়াছ--যত্বে ও সেবায় ক্রীতদাসের মত 

তৎপর রহিয়াছ! সবই সত্য, শুধু জান না, কাহাঁকে ভোমার এ 
অনাবিল ভালবাসা ঢালিতেছ। অন্যকে সেই'আপনার ধন 



টি, গতস্তর। 

ভাবিয়া__যাহাকে বাহক করিয়া তোমার এ ভালবাস।র 

পুষ্গাপ্তলি পাঠাইতেছ, সে-ই তোমার সে প্রাণের প্রাণ, ' তোমার 

সকল ভালবাসার অধিকারী ও গুগুভোক্তা, এইটুকু শুধু এজান 

না। যচক্ষণ না জান, তক্গণ এ কশ্মাবর্। 

এই প্রাণই সাক্ষাৎ আত্ম।। ইনিই সর্ববান্তর প্রতাক্ষ আত্মা 

নামে আঁওহি*। ওই থিনি রহিয়াছেন বলিয়া তুমি আপনাকে 

জীবিত বলিয়া বোধ কর) যিনি পাছে চলিয়া যান বলিয়া সর্ববদা 

তমি ভীভসবব্দা সেবাপরায়ণ, যাহার হাসি দেখিতে তুমি 

 ফোঁমার জিয়জনের হাসিটুকুর জন্য অধীর, যাহার তুল্য জ্ঞান 

করিয়াঠসি আস্মায় স্বজনে মমভাময। ইনিই রষ্টা, মন্তা। 

ধোদ্ধা, আ্রাতা, রসয়িহা, জ্ঞানন্বরূপ প্ঠমাস্্ার অনুভূতি-চাঞ্চল্য- 

ময়া-_লীলাময়া মৃক্তি। 

পরমাত্মার স্পন্দনময় বা শক্তিময় মুণ্তির নাম প্রাণ । বোধ 

বাজ্ঞানস্বরূপ আত্মা যখন কণ্মনয় হয়েন অর্থাৎ যখন তিনি স্বীয় 

পায় সে সত্তার সনাহনন্ধ বা নিত্য অবস্থান এবং সে অবস্থানের 

স্থ বা আনন্দন্বরূপতা ও প্রীতিময়ন্ধ বিশেষতাবে বোধ করেন, 

তখনষ্ই (তিনি প্রাণ নামে অভিহিত হয়েন। সন্যতনত্ব অথাৎ 

আরম “নিত্য আছি”, এই যে কালজ্ঞান, ইহাই জীবনরূপে জীবে 

উপলব্ধ হয় এবং প্লে সম্তার যে স্থখময়হ, ভাহাই পরাতি ভালবাসা 

ইত্যাদি আকারে প্রতিফলিত বা! স্থাপিত হয়। ইহাই 

আত্াধন্মু। সুতরাং প্রাণকে তোমরা দুই রূপে দেখিতে পাও,__ 

জীবনরূপে ও বেদনময় হৃদয়রূপে। আয়ু বা জাবন, ইহা! প্রাণের 
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এক' ভি এবং সুখ, আনন্দ, প্রীতি, ম্েহ, ভালবাসা 

প্রভৃতি বেদননয়, হদয়-ব্যবভারময় হদ্গ্রন্থি তাহার অন্য মুত্তি। 
জীবনরূপী হইয়া মুখা প্রাণ, প্রাণ-অপানাদি-বিভক্ত পঞ্চপ্রাণরূপে 
শরীন পরিচালন করেন এ অন্তঃকরণরূপে উদ্বেলনময় 

হইয়া ক্সীবকে তাহার আত্মীয়্জীর বা আত্মধর্মের সার্থকতা 
প্রদান করেন । এই হৃদয়েই আমরা পরকে আপন করিয়! 

লইতে লালাধিত, পরকে প্রাণ দিয়া আমরা প্রাণময় হই, প্রাণের 

আস্মাদ অনুভব করি। ভালবাসাই এ প্রাণের মুন্তি। ওরে, এ 

ংসার কারাগার নয়-মরীচিকা নয়, কোন অপরাধের দণ্ড 

ভোগ করিতে এখানে তোকে তোর প্রাণের প্রাণ পাঠায় 

নাই । তোরা পদ্দলিত কর ও সন প্রাণভ'ন তামসিক যুক্তি। 
এখানে আসিয়াছিস্ প্রাণের সেবা করিতে, প্রাণের আদান- 

প্রদান করিয়৷ প্লাণকে চিনিতে, জানিতে, মানিতে, প্রাণ দিয়! 

প্রাণকে অধিকার করিতে । প্রাণের মমতা স্ফুরণ করিয়॥ 
সববত্ত তাকে প্রসারিত করিয়া, সকলকে আপনার করিয়া, 

প্রিয় করিবার যে সাধারণ বুন্ডি ভোরা অনুতন করিস্, স্বীয় 

্ত্াপুত্র আত্মীয় স্বজনকে যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বোধ করিস্, 
এ শুধু নিজেন্স প্রাণকে বিস্তৃত করিয়া ধরিরা, প্রাণেরই মধুময়ন্ব 

ভোগ করিবার জন্যা। এতই পরকে ভালবাসিতোছস্ না, 
আপনার প্রাণকে শন্যত্র আরোপ করিয়া ভালবাসিতেছিস। 

প্রাণের প্রাণ, 'বিনি সব্বজীবের-_সব্বভূতের প্রাণময়' আম্মা, 
যিনি তোর প্রাণ, তোর আতুও তিনিই । অচিদৃুবোধ ক 

১১ 



১৬১ খাতস্যর! 

অচেতন জগৎদর্শনজনিত ০খগুবোঁধে জীব আপনাকে গন্য 

হইতে স্বতম্থ দেখে, কিন্তু বস্ততঃ সকল প্রাণ এক* মহা প্রাণণর 

স্চ.লিঙ্গ বলিয়া, এক প্রাণ অন্য প্রাণকে পাইবার জন্ত, আপন 
করিয়া ল্বার জন্য বাস্থ্ হয়। ইহাই আত্মার প্রাণমৃদ্তির ব 
পরমেখরতের অন্যতম ধন্ম ৮-এক করিব! লওয়া, সংহত করিয়া 

সর্বতেধভাবে এক হইয়া যাওয়', ইহাই তীাভার অন্যতম মহিমা | 

সেই মহিমার প্রেরণাতেই আমরা স্ত্রীপুত্রকে ভালবাসি, মোহে 

শেডে। মোহ উহার অপবাবহারের ফল। ওই ভালবাসা 

যত স্থৃও পাইতে থাকে, নত প্রসারিত হইয়া, সোহ-জনিত 

সংকীর্ণতা অপস্তত করিয়া, উদার হইয়া, মাত্র আপনার 
শরীরের উপর না থাকিয়া স্্রীপুত্রে, আর্মীয়ে, পল্লীময়, দেশময়, 
সর্ধবজীবে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, ততই প্রাণের বিপুলত্ 
প্রকাশ তয এবং সদগুরুর কৃপালাভে অধিকারী হয়। 

আবার তার মসেহ প্রাণদান-যাজ্জে স্থলে স্থলে অন্যের 

স্বাথে আবদ্ধ হহইবা, প্রতিহত হইয়া, লাঞ্তিত হইয়া সে 

কাদিয়উঠে। কে "আছ স্থার্থহীন প্রাণ! কে আমার এ 

নিঃস্বার্থ প্রাণের দান গ্রহণ করিবে? কে আছ, ধৈমাত্র স্বার্থ 

পূরণের আশায় ক্ষণেকের জন্য গ্রহণ করিয়া, আবার স্থার্থ 
ফুরাইলে আমার প্রাণকে প্রত্যাখ্যান করিবে ন| 1, কে আছ, 
একবার আমার,প্রাণকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলে "আর যুগ যুগান্তেও 
শত অপরীধেও*দুরে ঠেলিবে "না? এই ক্রুন্দন--এই 
প্রাণের জন্য প্রাণেরু পিপাসাই হয় তার ত্রীক্ষা। সেই দীক্ষার 
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ফন্দে-সে মহা প্রাণে প্রাণ দান করিয়া গ্রাণময় হয়; সে আপনার 

ভিতরেই সে প্রাণের সন্ধান পায় এবং দেখে, ষাঠীকে জগত্ময় 
বিলাইয়৷ দিয়া আবার যাহার জন্য কাদিয়াছে, সেই সে প্রাণ। 

প্রাণ আপনার ক্বুন্য আপনি কাদে, আর এই জ্ঞানেই সে কান্নার 
শেষ হয়। সুতরাং মোহেরস্ঈঅদন্ধকারে দণ্ড দিতে কেহ 

ভোমায় পাঠায় নাই। মাহ দূর করিয়া, প্রাণের আদান 

প্রদান করিয়া, প্রাণের ধন্ম ফুটাইয়া তুলিতে এখানে আসিয়াছ। 
মহাপ্রাণের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তুমি আপন প্রাণকে 

উদ্বুদ্ধ করিতেছ- স্ত্াপুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া। তোমার এই 
প্রাণের সেবা মহ্াপ্রাণেরই সেবা হইতেছে--এই কথা যে দিন 
জানিবে, প্রাণ খুলিবে, ফেঁদিন হৃদয়ের মাঝে প্রাণকে খুঁজিযা 

পাইবে, সেই দ্রিন দেখিবে, তুমি মগ্ভাবধি অন্য কাহাকেও প্রাণ- 

দান কর নাই, জনা কাহাকেও প্রাণদিয়া ভালবাস নাই, তোমার , 

_ তোমার প্রাণকেই প্রাণ দিয়াছ, ভালবাসিয়াছ, সেবা করি- 
যা ₹ এতদিন জানিতে না; আক শুধু জানিলে যে, তোমার 

প্রাণদান কোথাও ব্যর্থ হয় নাই । স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, এসকল 
তোমার প্রাণেরেই প্রেমময় মুন্তি-বৈচিত্ত। আর সে প্রাণদান 

আত্মরতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ওরে! প্রাণ ভিন্ন অন্য কেহ 
প্রাণের ভোক্ভা নাই । 

যাহা হউক, প্রনণের ছুই ঘুত্তির কথা বলিতেছিলাম__জীবন- 

মুন্তি ও হৃদয়যূত্তি। এই উভয়েই এক, শুধু প্রকাশের ভারতম্য। 
পরমাস্মা মহা প্রাণ বা পুরমেশ্বরন্ূপে যেরূপ স্থৃষ্টি করেন, আর 



১১৪ গতস্ভর, 

তাহা ভোগ করিতে তাহাতে "অনুপ্রবেশ করেন, ব্যগ্িক্ষেত্রে 
প্রাণরূপী হইয়া” তিনি আবার তজ্পই ব্যগ্টিকে জীধিত রাখেন ও 

সেই সত্তার বিশেষত্বট্রকুতে মমস্বময় হইয়া ভাহ! সম্ভোগ করেন,, 

সে বিশেষদ্থে মুগ্ধ থাকেন । এই যে জীবন-সবু, যাহা আছে, 

বলিয়া আপনাকে জীবিত জ্ঞান, জ্ানস্বরূপ আইজ্বার 'ইহাই 

জীবন্তমন্তি। আর যে হদয়ধর্মের কথা পুর্ব্বে বলিলাম, উহাই 
ভাহার আজীয়তাময়, অনুভূতিময় মোহন-মুন্তি। বোধশক্তি 

সম্পন্ন আত্মার এই উভয়বিধ প্রাণ-প্রকাশ। হাদয় অন্তভূতিময় 

বলিয়া সকল উপলাব্ধর অস্তর্থ বেদনঠকু বলিতেছিশ। বেদনের 

পরিচয় ধা নাম ও তজ্জনিত সঙ্ধল্লাদি__সে সমস্ত চিতন্ত। চিত্তই 

ত্রঙ্মা এবং বেদনের উপর তাহা জাত হয়। সেই মুখ্য 

বেদনক্রিয়ান্ূপে প্রকাশই প্রাণপ্রকাশ-- প্রাণের জাগরণ। 

স্তঃ একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই সহজে 
বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানন্গরপ তোমার চেতনাশক্তিই তোমার 

জীবনময় হওয়া ও বেদনমএ হওয়া, এই ছুইরূপে প্রকাশ পায়; 
এবং তাহার উপর ফোটে ভোমার নামরূপাত্মক বুদ্ধি এবং 

মানস বাপার ও প্রাণধারণার্থ শ্বাসপ্রস্বাসাদি প্রাণনক্রিয়া 
৪ অপান প্রভাতি বায়ুক্রিয়া। জ্ানস্বরূপ পরমাজ্জার প্রাণময় 

হওয়াই পরমেশ্বর এ বিশস্থস্টি প্রাণের ; এই * জীবনত্বের 

বিকাশ আর প্রত্যেক স্ষ্ট পদার্থে বেদনময়* হওয়া, ইহাই 

তাহার বাটি অনুপ্রবেশ ব| হৃদয়মত্য জীবত্ব।  ** 

তুমি যে জগত ও আপনার শৰীরাদি দ্েখিতেছ, সেই নাম- 
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রূপময়,প্রকাশটি হইল সত্যের প্রকাশ । আর যে বেদনরূপ 
্রা্থকর্ট্র উপর উহ! উদ্ভাসিত হয়, তিনিই বিষু বা প্রাণ। 

জীবের ওই বেদ্নময় সন্ঠাকে থলে খিষুগ্রন্থি বা প্রাণগ্রন্থি। 

এই প্রাণগ্রস্থি পরিজ্ঞাত হওয়া ও বিষুক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া 
এক করা । .কেন না, পুনের বলিয়াছি, অনুভূতি যে আকারের 
হইবে,*বিরাট ক্ষেত্রে জাব তদনুরপ ক্ষেত্রেই চালিত ও গ্রতিঠিত 
হইবে । আর এই বিষুলগ্রন্থিতে প্রবেশ করিতে হহলে ঝ। 

ইহাকে ধরিতে হইলে অনুভূতির নামরূপ বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ 
রস, গন্ধ '৪ সুখ-দ্বখ, প্রীতি ভালবাসা আদি আকার প্রকার 

অবলম্বনেই জানিতে বা ধরিতে ভইবে। শ্রুতিও সেই জনা 
বলিয়াছেন,_-«প্রতিবোধাবদিতং মতং অমৃভন্বং ভি বিন্দতে।% 

প্রতিকোধের সাহাযো তাহাকে বিদিত হওয়া, ইহাহ প্রক 

সিদ্ধান্ত এবং এই উপায়েই জবাব অম্বতন্থ বা চেতনরূপী মআস্মাকে, 

লাভ করিতে পারে। 



প্রাণবিজ্ঞান 
এই উভয়ণু্ডি প্রাণ_মীহাকে লইয়াই অহণিশ জীবজ্ঞানে 

বা অজ্ঞানে মত্ত থাকে, উহার উৎপত্তি, আয়তি, স্থান, বিভূত্ব ও 

প্রত্যেক জীবে ই'হার কর্তৃত্বাদি বা ক্রিয়াদি জানিতে -পারিলে 

জীব অমুতহ্ধ ল!ভ করে, ইহাই শ্রুতির উপদেশ ।-_ 

উত্পন্তিমায়তিং স্থানং বিভূম্বক্চেব পঞ্চধা | 
অধাস্মক্ৈব প্রাণস্থয বিজ্ঞায়াম্বতমশ্সতে ॥ 

শ্রুতি বলেন, এই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, 

জল, পৃথিবী, মন, কর্ম, প্রভৃতি সমস্ত সষ্ট হয়। শ্রুতির এই 

কথায় তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পার যে, আত্মার শক্তিময় 

লীলাময়, অনুস্ভৃতিময়, কর্মময় বিকাশই প্রাণ। এক দিকে 

,'আদ্ধাদি হৃদয়বৃন্তিবূপে ও অনা দিকে পঞ্চ তন্মীত্রা ও পঞ্চ মহাভূত 
রূপে পরমায্মাব যে জগণ্প্রকাশ ও জগদনুভূতি, ইহাই 

পরম্ণত্বার প্রাণরূপ প্রত্যক্ষ মুন্তি। প্রাণই বিশ্বের বিধারক ও 
হৃদয়বৃন্তি বা অনুভূতি-ক্রিয়ারূপে সে বিশ্বের ভোক্তা । এই 

বিরাট বিশ্ম পরমাত্মার প্রাণযজ্ঞ । জীবের জীবন ধারণ ও ভোগ 

উহ্াও এই প্রাণযজ্ঞ। 

ভাল করিয়া ধারণা কর-_-মনে কর, 'এক জ্ঞানময় সত্তা 

ভিন্ন অন্য কেহ বাকিছু নাই। সেই চিন্ময়'ও চেতনশক্তি- 
সম্পর্প জ্ঞানমৃভ্ি, বিশ্বরূপীয় চে্উনার বৈচিত্র্য বোধ বা অনুতৰ 
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কবিলেন ও সেই বোধ কবাই হইল তাহার চেতনশক্তিব' লীলা 
বাপ্রাণমৃন্তি তিনি আপনাতে যখন বিষুদ্ধ* থাকেন, তখন, 
মর্ধপ, নিক্ঘল, শান্ত, নির্ধেদ, আব আপনাব সেই মুগ্ধতাকে 

ছড়াইযা__বিশ্লেঘিত কবিয। ফুটাইযা তুলিতে যখন ঈক্ষণ করেন, 

তখনই তিনি প্রাণমব পবহিশ্বব | স্ঠিন আপনাব মভিমায বিশেষ- 

ভারে মুগ্ধ হইয়া, সেগুলিকে বোধ কবেন , সেই বোধ কবাৰ 

নামই হওয়া । এ প্রাণলীলা-_মোহিনীলীলা । শুধু প্রাণেৰ, শুধু 
মুগ্ধতাব, শুধু প্রেমের, আহ্মাযহাব ব। আন্তভাবেব বাহ বিকাশে 

এ জগদ্দর্শন অনুষ্টিত হয। তিনি বিশ্ব বোধ কবিলেন 'অথই 

বিশ্ব হইলেন এবং সাক্ষি-স্ববপ সবস্তান কবিতে লীগিলেন। 

আব সঙ্গে সঙ্গে তাহাজ্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন-__ইভাঙ জীবত্ব 

অর্থাৎ জীববূপে সে বিশ্বমুন্তি মন্গভব কবা। এই ছুই ভাবই ভূতি 
ও অনুভূতি ৰা ভবসংসাৰ ও মন্মরভব সংসাব। মহান ঈশব 

এক দিকে শব, স্পর্শ, কপ, বস, গন্ধ, এই পঞ্চ তশ্মাত্রা-ৃ্তি 

গ্রহণ, ও শাঁভা আবাব স্তল পঞ্চ মহাভুতবপে প্রকাশ বকবিলেন ৪ 

অন্য দিকে সেই পবমেশ্থবেব বিবাট অহ্পবুদ্ধিতে তৈধাৰি হইল 

মন ইন্দ্রি* প্রভৃতি । তিনি যখন বলেন, আমি বত হইব 

তখনই সেই বিবাট বিজ্ঞানময আত্মা এইকবপে প্রাণময হইযা 

আপনাকে প্রকাশ কবেন। সেক্ট বিজ্ঞাধময পরমেশব প্রাজ্ঞ 

পুকব 'ভ'লবাস্4মব, প্রাতিময, জদযময ভইযা এইঈবপে প্রাণময় 

। হুয়েন এক ভাহাৰ নাম হয, প্রাণ, বিষণ) হ্বদঘ, *অন্তবাকাশ। 
জীবে এই হৃদয়ই জীবাত্ম! নামে খ্যাত, জদয়গ্রস্থিই ইাব বিশেষ 



১৬৮ খাতজ্তর! 

ক্ষেত্র। জদয়গ্রস্থি বলিতে কি বুঝায়? তোমার জীবন ও 
তাঠা বেষ্টন করিয়া যে মমা প্রভৃতি তোমাতে স্ব্বদা অনুভব 

কর, এইটি হদয়গ্রন্থি। সুখেক সময় যাতা উদ্বেলিত হইয়া 

স্মাত হঠয়া উঠে, দুঃখের সময় যাহ] সম্কুচিত হইয়া, যায় বলিয়া 

ভুমি আপনার ভিতর অন্তভব কর, উঠান হুদয়গ্রস্তি । প্রতে।ক 
অনুভূতি ঠোমার জীবন-সন্তাকেহই যে আলোড়িত করিতেছে, 

হহা একটু ধারভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার। ভাবিত 
থাক! ও বোধ করা, এই ছুটি ভাব লক্ষা করিলেই তুমি কোমার 
প্রাণস।র আভাস পাইবে । এহ প্রাণগ্রন্থি পূর্ণ, মমত্তময় 

থাপ । ৯5'5 অবলম্বন করিয়া জীবের ৭ অহঙ্কার, বুদ্ধি, 

[,%&. মন, হন্দিয় প্রভাত ক্রিয়াশাল থাক, যাহাকে আমরা 

্রন্মগ্রন্তি বলি এবং বিরাটে ধাঁহাকে ব্রহ্মা বলা হয়। আর 

ইহ্াকেই আমরা সেহ ব্রঙ্গগ্রন্থির প্রকাশগ্ুলিতে একান্ত 

আস্মীরতাময় হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই । পিতা মাতা 

প্রভৃতিতে দে আন্মীয়বোধ, উহা প্রাণের বা হাদয়ের সাক্ষাত 

বাহ প্রকাশ। এই প্রাণনু্তির উৎপত্তি চেহনস্বরূপ আস্মায় 

ও ইহাই তাহার চেতন-শক্তি বা চেতন-বিলাস | শুই চেতন- 

বিলাসকেই প্রত্যক্ষ আত্মা ভাবিয়া দর্শন করিলে হু্দয়-গ্রস্থি, 
মুক্ত হইয়া হৃদয়ের বা খরমেশখরের প্রকাশ হয় অর্থাৎ এইখানে 

অধিকার আদিলেই জ্রীব তত্বক্ষেত্রে প্রবেশ, লাভ করে। 

আম।র সেই স্বপ্র দর্শনের উদাহর্ণটী এখানে স্মরণ কর। 

স্বপ্নকালে যেমন শব স্পশশ, রূপ, রস-গন্ধ প্রন্থুতি যাহ! কিন্তু 
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পাও, সে ভোমার অস্তরেই পাণড এবং. তাহ! হইতে বুঝিতে পার 

যে, বস্তরতঃ অন্তরেই সে সমস্ত রহিয়াছে ;: জ্ঞাগ্রগ্ড অবস্থাতেও 

সে সকল সেইখানেহ পাও ; কিন্ত মনে কর বাহিরে পাইতেছ। 

যা+ ক. স্বপ্রের সময় যেমন সমস্ত লাভ অস্তরেই ঘটে, যদি জাগ্রত 
অবস্থার সজ্ঞানে কোনরূপ স্বপীকালের মত সেহ সকল অন্তরেই 

লাভ কুরিতে পার, হবেই ঈধুঝিবে, তুমি তত্বক্ষেত্রে আসিয়া 

পড়িতেছ। ওই পরমেশ্বর-ক্ষেত্র বা হদগ্রাস্থর আশ্রয় হৃদয় । 

তোমার, বাহিরে যে জগশ্ড দেখ, তোমার অন্তরে 'ওইরূপ 

জগং বিদ্ধমান--হোমার বাহিরে দে আকাশ দেখ, তোমার 

অন্তরেও ওইরূপ.আকাশ বর্তমান । চন্দ্র, সুধ্য, নক্ষর, ৫ 

যাহা কিছু বাহিরে রহিয়াঙ্ছঃ সেই সম্স্থই অজ্তা.”ও রহিয়াছে ও 

আর বাহিরের জগং তোমার সেই অন্তরের জগংকে ফুটাইয়া 

তোমায় দেখাইয়া! দিতেছে; স্ততরাং এই যে সর্ববতত্বময়, , 
প্রাণময় ঈশ্বর, হইনি আত্মারই সগ্চণ মুন্ডি এবং ইনি আত্মাতেহ 

অবশ্থিত। আর ইহাতেই হৃদগ্রন্তিময় জীবন্ধও অবন্থিত। 

তুমি যে জীবিত রহিয়াছ বলিয়া! আপনাকে মনে কর, এই 
যে জীবন, ইক! এবং তাহাতে যে মমতাময় হইয়। ক্রিয়াশীল 

থাকু, সেই মম্তাচাঞ্চল্য-_যাহ। তোমার সকল প্রকার ব্যবহারের 

মূল কারণ _+এই ছুই ভাবত আত্মাতেই ভাত; আর এই 

প্রাণের স্থান যে হৃদয়, সে কথ! পূরব্রে বলিয়াছি। 

» মন বা! চিন্তুই প্রাণের আয়তন । নামরূপময় মাহ! কিছু মৃত্তি 

তোমার মন গ্রহণ করে,এবং ত্দনুসারে ক্রিয়াময় হয়, ইহা 
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প্রাণেরই আয়তনের মেনে সীমারেখা, বিকাশ-সীমা। প্রাণ- 

ক্রিয়ার নাম-্নপান্বাক বিকাশই ব্রক্ষগ্রন্থি বা মন, এ কথা পুর্ক্ব 

বলিয়াছি । স্রতরাং টিন্ডের ওই প্রকাশগুলি বস্থতঃ প্রাণের লীলার 

যেন বাহ স্তর | যেমন রক্ততোতের বেগ কজ প্রবল, তাহা 

নাড়ীর স্পন্দনের মাত্রা দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনই প্রাণের 

গতি,মনাদির আকারে প্রকাশ পায়: অথবা বায়, কি ভাবে 
বহিতেছে, তাহা যেমন উদ্ডীয়মান ধুলিতৃণের গতি দ্বারা জদয়ঙ্গম 

হয়, ইহাও ভদ্রপ। স্ভবাং চিন্তই প্রাণের আয়তি বাবাপ্তি। 

নদার জল প্রবাহময়, কিন্তু সেই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যেমন একটা 

বিস্তৃতি বা আয়তন ফুটাইয়া রাখে, চিত্ত ব মন প্রাণের সেইব্ূপ 
আয়তন; আর এই চিত্ত অবলম্বন “করিয়াই জীবের লোক- 

লোকান্তরে যাতায়াত হয়। 

আর এই প্রাণ আছে বলিয়া আমার যন "কিছু অন্তরের ও 

ইান্দ্রয়াদির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং এই সকল ক্রিয়া প্রকাশ 

করিতে যে তেজ বা শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, সেই ক্রিয়া- 

বিধানৃই প্রাণের নধাহতনহ। প্রাণের মুখা মুভি প্রেমময়, 

তালবাসাময়, অনুরাগময়, আর সেই অনুরাগের স্পন্দন 

প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া অথবা পাঁচ প্রকারে আঙাতে 

বেগশীল হইয়৷ রহিয়াছে । সেই তেজগুলিকে গ্রাণ, অপান, 

উদ্ান, ব্যান ও সমান নামে শ্রুতি মভিহ্িত করিয়াছেন । 

হৃদয় হচ্ছতে মুখমণ্ডল পধ্যন্ত সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়াদিকে চানিত 

করারূপ কাষ্যে যে প্রাণ-শক্তির ৫ প্রকাশ, তাহার নাম ' প্রাণ। 
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উদরে,যে শক্তি সমস্ত পদীর্থাদিকে রক্ত রসাদি আকারে 

শরীরময় চালিত ও শমিত করে এব* শ্বাস প্রশ্বীস সমান ভাবে* 

বহন করে, ওই প্রাণ- ক্রিয়ার নাম সমান । অধোদিকে মলমুত্রাদি 

নিঃসরণ প্রভৃভি কাধা-পরিচালক প্রাণ-ক্রিযার নাম অপান। 

উদ্ধমুখে ফে প্রাণ-শক্তি ক্রিয়াশীল থাকিয়া বমনাদি অথব। 

মস্তিষ্ক পরিচালনাদি করে, তাহাই উদান। এবং সর্জ্রশরীরে 

সর্ববগ্রন্থিতে ক্রিয়াশীল প্রাণের নাম ব্যান। প্রধানত; এই 

পাঁচরঁপে প্রাণের স্মুল শক্তিবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইভাই 

প্রাণের অধ্যাক্স পরিচয়। উদান, জীবকে তাহার চিত্বান্ুসারে 
বা তাহার প্রাণের আয়তন অনুসারে লোক-লোকান্তরে লইয়। 

যায় এবং স্ত্ষুপ্তিকালে আত্বায় লীন করে। আবার এই প্রাণই 
বাহে সূর্যারূপে অবশ্থিত হইয়। বিশ্বের বিধারক ও প্রাণদায়ক। 

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনিই প্রাণকে জাঙাত করিয়া 

রাখিয়া জগন্দর্শন করাইতেছেন। পুরথিবা অভিমানী দেবতাই 

জীবের অপাননামীয় প্রাণ-ক্রিয়ার বিধায়ক ; ইনিই অপানরূপে 

জীবে প্রতিষ্ঠিত । 

আকাশ বা আকাশ অভিমানী দেবতা সমান। বায়ু বা 
বায়ু অভিক্ষানী দেবতা ব্যান। আর তেজ, তড়িৎ, আগ্নি প্রভৃতি 

রূপে যিনি বাহো অবস্থিত, তিনিই উদান। আমি প্রথিবী, আমি 

অগ্রি,আমি বায়ু, এই প্রকার পরমাত্মার যে চেতন-প্রকাশ বা 

' জ্ঞান, সেই, সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট চেতন-প্রকাশই টৈবত। নামে 
খ্যাত, ইহা! পূর্বে কলিয়াছি ৮ ইহাই প্রাণের বিভুত্ব 
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সাধক, তোমার প্রাণের এই অস্তবাহা অবস্থান লক্ষ্য কর। 

. যিনি আত্মা হইতে প্রথম জাত, আত্মার প্রথম বিকাশ, (সেই 

প্রেমময় মৃত্তিই প্রাণ । এই প্রাণ অন্তরে বাহিরে জীবনরূপে 

আবপ্বান করিয়া, কালের বা কাল-বোধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ আয়ুরূপ পরিধি 

রচন| করিয়া, মমহরূপ প্রাণস্পন্দন বা ভালবাসাব--গ্রীতির 

ক্ষেত্র রচন] করিতেছেন । হৃদয়গ্রন্থি ও ব্রঙ্গগ্রন্থিময় বা গ্রাণময় 

ও মনোময় জাব-সকলকে বক্ষে ধরিয়! রহিয়াছেন। ইনিহ তোমার 

অন্ঞরে অন্তুম্রূপ, তোমার আমিহের? উপাদান ও প্রকাশ। 

"চেতুনস্বরূপ অক্ষর পুরুষের এই জীবনময়, বিচ্গানময় প্রকাশই 

জগত্রূপে ও ভীবরূপে পিরাজিত | হইাঁনই বিজ্ঞনাস্্রা, মাবার 

ইনিহ পরমেশ্বর ও পরমাহ্যা । ঘেখানে ধিজ্ঞান, সেইখানেই প্রাণ । 

ভুমি তোমার অন্তরে লক্ষ্য কর। তোমার চেতনা-শক্তি 

বা অনুভূতি, তোমার জীবন ও তেই জীবন ্বষ্টন করিয়া 

ভোমার প্রীতি, ভালবাসা! ও মমত্তের যে অভিনিবেশ, এইগুলি 

একত্রে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমার প্রাণ-মুন্তির, ধারণা 

হইয়াছে বুঝিবে। আর এ বাহা জগতের অন্যরেও ঠিক এইরূপ 
জ্ঞানময়, জাবস্ত ও প্রীত ভালবাস'ময় বাছি দেবহা২দকল দশন 

কর ও এই অস্ত্র বাহ্াব্যাপা ব্ষ্ি দেবত-সকলের বিধানক আত্মাই 

এইরূপে প্রতাক্ষাভৃত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাখ। 

ভিনিই অন্তরে ও বাহিরে শ্রাণ-দেবতারূপে "বিরাজ করিতে- 

ছেন। আৰ বাহিরের পৃখিবা, জল অগ্রি, বায়ু, আ:কাশ, এই' 
সকল 'মশি, তিনিই সুক্ধ্রূপে তোমার প্রাণ, অপান, উদান, 
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সমান, ব্যানাদিরূপ প্রাণ-প্রবাহরূপী" দেবতা, এই উভয়ই 
বোধয়য়, জীবঈময়, মমতাময় মুখ্য প্রাণ। অন্তরে প্রাণের 

উপলব্ধি লা হইলে বাহিরে প্রাণ উপলব্ধি হয় লা, আবার বাতিরে 
প্রাণমৃত্তি ধারণা*না করিতে পারিলে অন্তরে প্রাণের সন্ধান 

পাওয়ামায় না। 

তুমি নিজে রহিয়াছ, এই যে সত্যবোধ, ইহাই জীবন্গরূপে 
বোধ করিয়া থাক। সেই জীবন-বোধ, অন্ুভূতিময় সত্তা-বোধ, 

আর বিপুল সুখ-প্রীতি-_যাহা বাহে ভালবাসা, মমতা মথরা 

আত্মীয়হারূপে ফুটিয়া উঠে ও যাহা প্রতিহত হইলে ছুঃখ, ঈর্ষা, 

ন্ত্রণা ইত্যাদিরূপে বিচ্ছুরিত হয়, এই তিনরূপ অনুভূতির 

গ্রন্থি প্রাণগ্রান্থ। তিনি তোমার “অহং” ভাবেৰ আশ্রয়; 

উহাকে লইয়াই তুমি “আমি” “আমি” বোধ কর। আর এই 
ক্ষুদ্র “আমি” ভাব তিরোহিত হইলেই মাত্র নিত্য সত্তা, নিত্য 

জীবন- নিত্যনুখন্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দতুকু বা সববজ্ঞ, 

সর্ববশক্কিমান্ পরমেশখ্বরস্গরূপ আত্মা প্রকাশ পান। তোণার 

প্রাণগ্রন্থির উপর যেমন তোমার অহংকার, বুদ্ধি, মন বা মনো- 

গ্রন্থি বা রগ গরস্থি ফুটিয়া উঠে, তেমনই যখন স্্টি আদি ক্রিয়া 
প্ররুশশে এই পরমেশ্বর প্রীতিস্পন্দময় হয়েন,,তখন তাহার নাম 
হয় প্রাণ বা বিষণ এবং তাহারই আশ্রয়ে ফুটিয়। ওঠেন ব্রহ্মা। 

আর যখন সমস্ত লয় করেন, তখন তাহার নাম হয় মহেম্মর | 

মোঁট কথা, অনুভূতি-ক্রিয়াময় অথবা বোধ-ক্রিরাময় যে অবস্থান 
উনিই, প্রাণ। আর প্রাণ দেখিতে হইলে-__সেই সেই অনুভূতি- 
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ক্রিয়ার যে সন্তা বাজাবন্তভাব ও প্রেমময়ত্ব এবং সর্বর্ব- 

সম্বেদনময়হ ভাব এবং অহংবোধের আশ্রয়ন্বরূপতাঃ ইহাই 

দেখিতে হইবে | তুমি কাচিয়া রহিযা এবং সুখ-ছুঃখাদি বোধ 

করিতেছ এবং সর্ববক্ষণই সেই জীবনটাতে মমহময় বা প্রেমময় 

হঠয়া আছ, ইহা ধারণ করিলেই, প্রাণগ্রন্থির ধারণা হইল্ 

বুবিবে; কিন্তু ইহার সঙ্গে জানিয়া রাখিবে, উনি সব্বক্দ্িয়ময় 

৪ মনোমঘ়্। ইনিই মন ও ইঞ্জ্রিয়াকারে প্রকাশ হইয়া রহিয়া- 

ছেন। তোমার চক্ষু দোখ শা, ইনিই চক্ষুর চক্ষু-তামার 

শ্োত্র শোনে না, ইনিউ শ্রোত্রের শ্রোত্র। ইনিই তোমার 

পঞ্চ প্রাণের প্রাণ ; ঈনিই মনের মন। ইনিই দ্রষ্টা, আতা, 
মন্তা, বোদ্ধা, ভ্রাত!। নিই বাজ্ময়। নানাময়, ইন্দড্রিয়ময়া ও 

শক, স্পশ , রূপ, রস, গন্ধমর মস্তরাকাশ। 

নদ তোমার স্থুল দেহটী বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমস্তটুকু ইন্ডিয়- 

শক্তিগুলি সমেত ধারণ! কর, তবেই মনোময়, প্রাণময়, ইক্বিয়- 

ময়, ভ্ঞানময় সন্তা তোমার ধারণা করা হইল বুঝিবে। আর 
সে সম্স্তই একটা জ্লনক্রিয়া বা জ্ঞানের ত্রিয়াময় ঘুস্তি। আর 

সেই জ্ঞানক্রিয়াময় যৃন্তির ছুটি অংশ; একটি-_ পদার্থ বা 

বিষয় ধারণা করা, নিশ্চয় করা ও তাহাতে সংকল্লাদি করু!; 

হহাহ মন বং ব্রঙ্গর্গীন্থ। আর অন্য অংশ সেই বিষয়াদি-জনিত 

স্রধ, দুঃখ, মমতা, প্রীতি আদি যে উদ্বেলন, স্রেইটী । সেইটীই 

সামান্য ভাবে তোমার জীবনের এজন বা স্পন্দন এবং পৃর্বব 

ংশটা তাহার আশ্রিত। 
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হবেই প্রাণ বলিতে চেতন ' আম্মুর শ্রীতিময়__ প্রেমময়, 

মোহিনীমায়াময় ও কাল বা জীবন-ছ্তানময় অনুভূতি-গ্রস্থি 
বুঝায়। ওরে, কোন অনুভূতিই প্রেমশুন্ত নহে। অনুভূতি 

মাত্রেই প্রেমময়, ভালবাসাময়। প্রেমই জ্ঞান-স্পন্দনের মূল 

মন্ত্। প্রেমের আবর্তনই জগতপ্রকাশ বাঁ জগদনুভূতি, 

প্রেমশৃন্ত জ্ভান ভয় না। চেন-বিকাশ বলিতে-প্রেমময় 

বোধ-বিকাশই বুঝার । আনন্দ প্রেমেরই অন্য নাম। তিনি 

আনন্দস্বর্ূপ, তিনি গ্রেমম্বপ, এ সকল এক কথা । আর সেই 

প্রেম বা আনন্দ ছুই রূপে প্রকাশ পায়,__স্বসন্েদন ভাবে ও 
পর-সম্বেদন ভাবে । আপন প্রেমে তিনিই আপনাতে বিভোর 

থাকেন; মআাবার আপন প্রেমের স্পন্দনে আমাপনাকে মভান্ 

করিয়া, পর করিয়া, আপন প্রেমে সেই মহান্কে আপনারই ধন 

বা আপনি বলিয়; গ্রহণ করিয়' বাহা লীলার প্রকাশ করেন। 

আর আমরাও সেই প্রেমের [আ্াতেই, প্রেমের সাভাষো 

তার সে প্রকাশগুলি বুকে ধরি-মন্ুভব করি। আমর! যে 

শব্দ স্পর্শাদি অনুভব করি, সে ভালবাসারই, প্রেরণায়, কম্মফল 

লাভ করি ভালবাসার [প্ররণায় এবং সে প্রেমময়ের সন্ধানে 

বাহির হই-_্েই ভালবাসারই প্রেরণায়। সেই ভালবাসাময় 

বোধহ আমর পিতৃ-কোধ, মাতৃ-বোধ, স্্ী-বোঁধ, পুত্রাবোধরূপে 

পাই। ওরে, তাই “বস্কৃতঃ তিনিই মামাদিগের, পিতা, মাতা, 

ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র সমস্ত। আর'সেই ভালবাসার প্রেক্ণাতেই 
আমরা শব্দ. স্পর্শ, রূপ. রসের ্ন্ক কাঙ্গাল ও সই সকল 
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ভালবাসার ধনের ভোক্তা । জব যাহা ভালবাসে, তাহাই 

অনুভব করে । ওরে, সকল অনুভূতির ফলগুলি-যাহা স্ুুখ- 

ছুঃখাদিময় কণ্ম-ফল বলি, সেও ভালবাসারই প্রতিদান। 



অধ্যাত্ব প্রাণ ও অধিদৈৰ প্রাণ 
প্রাণের অন্থরে ও বাহিরে অবস্থানের কথা বলিয়াছি। 

তোমার অন্তরে প্রাণমুঞ্তি, উনিই অধাত্ব প্রাণ এবং বাহো 
জগহরুপে মে প্রাণমু্ধি, উনিউ অধিদৈব প্রাণ । এই বিরাট, 

অধিদেব প্রাণের অঙ্কে শিশুর মত অধ্যাত্ব প্রাণ লালিত গ্লালিত 

€ সম্পুষ্ট । € উত্ধ একজনই হইলেও সম্ভতি বা ভুতাদি- 

রূপে প্রকাশ-প্রধান প্রাণ আশ্ররস্বরূপ ও অনুভূতি-প্রধান জীব 

আশ্রিতস্থরূপ। বাহ প্রাণই তোমার অন্তরে প্রাণরূপে 
রঠিয়াছেন, স্বীফ অস্তুরে তুমি সেই প্রাণের ছাবাই প্রতিপালিত 
হইতেছে । আব এই উভয়ই এক পরমাত্মায় বিরাজিত। *ন্বীয় 

তান্তরে" বলিতে ভামি জীবের হন গ্রন্থির কথা বলিতোছ, আর 
পরন অন্ুব বলিতে সেই জদরগরপ্থিব আশ্রয় হদয়াকাশ ব! 

ঈশন পরদেশরকে লঙ্গা করিতেছি । জদগ্রাপ্তি চিনিতে 

পাকোলুই পাণের পরাণ জদহকে লাভ চি দ্বার উশ্মুক্ত হয়। 

কন সে কণা থাক,অধান্ত প্রাণ উপলব্ধি করিতে, হইলে 

হন! প্রাণকে সঠা সভা প্রাণ বলিয়াই বা প্রাণদাতা বলিয়াই 

*্রণ' করিত হইবে । ভোমরা নে বাঙির হইতে সর্বদা প্রাণ 

লাভ করির'ও বাহারকে অচেতন ছাড়া চিন্মঘযু্তি বলিরা ধাবণ! 

করছে পার লা, তাহার কারণ, কোন চেতনার পাড় পা না 

বলির কিন্ত চেতনার সাড়, চেতনার পরিচয় পাইতে তুমি 

৮৭ 
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হখনই পারিবে, যখন ইনি, সত্যই প্রাপময়ের প্রাৎমুন্ধি, এই 
সত্যজ্ঞানে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে । ওরে, বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, 

জর পদার্থও বাহ উদ্দীপনার প্রনিবেদন! দেয়; আর চেতনের 

ড!কে চেতন সাড়াদেয় না, এ কি হয় রে! তোমার 

আ!হবানর উত্তর, তোম'র প্রতিবেদন, তোমার ডাকের সাড়া 

অবশ্যই আসিবে, কিন্ত ও অন্তরের পথে, যে পথে সেই শাহ 

নিরাট, প্রাণ তে'মায় প্রাণময় করিয়া রাখিতে ভৌমার সঠিত 

সংযুক্ত । তুমি নাঠিরেব জনকে শপ্রাণরূপী জলদ্বেতা বলিয়া 
হামার তন্থার রসতক উদ্বেলিত ভঈবে, তোমার 

শরার রপময় ভহবে। ভূমি বাহিরের অগ্রিকে জীবন্ত চিল্ুয় 

প্রণময় অগ্নিদেবতা বলিয়া তন্তাবে নন্বেদিত হও-তোমার 

শরারে ও নন্তর তেজ ও বাকা প্রভৃতি অগ্রিতত্বের ধন্মশুলি 

ছ্যোতনশীল হইবে-জাগিয়া উঠিবে। তুমি বাহিরের স্র্ধ্যকে 

প্র'ণময় চিন্মর সুন্যাদেবতা বলিয়া অনুভব কর, তোমার চক্ষুর 

দাপ্ত হইতে প্রাণ পধ্যস্ত সমস্ত স্মষ্যাশ্রয়ী ধম্মগুলি উদ্দদ্ধ 
ভইবে। আর বাঁদ ওই বাহিরের জল অগ্নি সুধা ইত্যাদি 

দ্বেহাবর্গকে তোমার চিন্ময় আস্মারই প্র হাক্ষণুদ্থি বলিরা জ্ঞাত 

হও-_তবে আকৃষ্ণকে মেমন করিয়া কৃষঃজননী ভইয়া) চিন্মযা 

প্রান্তরে আবিভ্ভতা, হইয়া স্তনপান করাইয়াছিল, তেমনই 

করিয়া ওরে, ঠিক তেমনই করিয়া মাতৃরূপে আবিভূ্তি হইয়। 

হানার তান্া তোমার প্রাণের আকাজঙ্ষাকে সার্থকতার 
শ"ক্যেময় বক্ষ স্লান জর | তুষি ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে । 

দন কর, 0 
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ওকে, কোন ধনী যখন সহ সইত্র কাঙ্গটলীকে বস্ত্রাদি বা 

মিষ্টান্ন বিতরণ, করেন, তখন লব্ধদান ভিখারীর দল আপনা-. 
দের প্রাপ্তির পরস্পর ভুলনা কবিতে করিতে প্রত্যাগত হয়-_ 
কাহার বস্ত্র একটু ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহার মিষ্টাক্প অল্লপরিমাণ,। 

কে ক্তিডিল, কে পাইল না, কে স'মান্য পাইল, এই সকল, 

বাঁগবিতণ্ডা লইয়া তাহারা মন্ত হয়-কিন্তু সেই সহজ 

সহজের মধ্ো বুনি একজনও বলে না,“€রে ভাই সব, যে 

মহাপুরুষ শকাতরে এমন করিয়া সহজ সহজ ভিথারীকে অন্র-। 
বস্্ দিতেছেন, চল--একবার সে পুণাময় মহাপুরুষকে দেখিয়া 
কৃতকৃতার্থ হই-_সে টিেমন 1” মন্ুষাও ঠিক তেমনই করিয়। এ 
বিরাটু কল্লাতরুর দান-সকল গ্রহণ করে, ভোগ করে, কিন্তু ভাবে 

না, দেখিতে চাহে নাএ দাতাকে, এ প্রাণযজ্ঞের নারককে, 

প্রাণদানের কল্পহুরুকে ! তোরা জগন্নাথ কেমন, খেয়াল করিস্ 
না প্রসাদ খেতেই মন্ত থাকিস । যদি কেহ চায়, তবে তাহা হয় 

জ্বানংবুদ্ধির কৌশল দিয়া, অথবা আপনর ত্রিতাপের যন্ত্রণা অনু-, 
তব করিয়া, কাতর হইয়া, স্বার্থবুক্ত ভক্তিনামীয় কাভরতা দিয়! 
অথবা বিষয়াধিকারের প্রচেষ্টার মত বিষয়ীর তপস্থা দিয়া। 
"তাই তাহাদের সে কৌশলে, সে কাতরতায়, সে তপস্থায় 
থাকে বিচার, থাকে নিত্যানিত্য বিবেক, থাকে বিষ ও অযুতের 

নির্ববাচন, খাকে রমণীন্তলভ দুর্বলতার অশ্রুলাথা আব্দার অগবা 

আন্রিক বিক্রম। আর এ সকলগুলি ব্যাপিয়। যে পরিত্রাণের 

জন্য কৌশল, আর্তনাদ ও ধিক্রম বিদ্যমান্ন থাকে, তাহাও এ 



১৯৮৬ খতস্ভরা 

জগতরূুপ কর্ম্যচ্ডের সহিত 'কাধ্যতঃ সম্বন্ধশূন্য যেন কোন 

অনির্দেশা একজনকে লক্ষ্য করিয়া । অধিকস্ত তাহা'ও সত্য- 
প্রতিষ্টা-শূন্য, বাধ্যহীন ! চালাকিতে কাজ হয় নারে, প্রাণের 

বরণ ভিন্ন প্রাণ থাকে ন'-বর্ঘমান উপেক্ষা করিয়া বাহার 

ভবিষ্যৎ লক্ষ করে, অপরোক্ষ উপেক্ষা করিয়া যাহারা পরোক্ষে 

আস্থা স্থাপন করে, তাভারা উভয় দিকেই ভষ্ট হয়। 

যাক্। কিন্তু যে বাহা জগতকে প্রাণময় চিন্ময় আত্মার সত্য- 

মুন্ডি মনোময়ের মনোনয়নুর্ত বলিয়া ধারণা করার কথা বলিতে- 

ছিলাম, ভহাতে সমাকূ সক্ষন হহতে হইলে অধ্যান্থে৪ তাহার 

ধারণায় অভ্যস্ত হইতে হয়--সত্য প্রতিষ্ঠার নন প্রাণের ধারণাও 

উভয় দিক্ দিরা করিতে হয়। সেই জনা সমস্ত উপনিষদ্ এক- 
বাকো বাহ্য ও অন্তব উভয়তঃ তাহার বর্ণন করিয়াছেন) উভয়ের 

সম্গগ্থর করিয়াছেন, উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণব করিয়াছেন এবং উভদ্ 

দিয়াছেন, বস্তুত; এ উভয় এক--একমার সান্তুরাদ্যা!) 

তাহার নামই অন্র--তলিষ্ সবনান্থর এবং বে দিক্ধ দিরাই 



প্রাণোপাসনা 
ওরে মত? জড়োপাসনায় সিদ্ধ জড়! আঅচেতনতার আধা! 

বক্ষে চে হন-ভারা ঘুমে-ঘেরা জীবস্তে মরার দল! ওরে ক 

তুরুর ন্বপ্নচ্ছিন্ন নতশির কিশলয় ! ওরে নিজিত কাঙ্গাল ক্ষুধ: 

তুর ! তোরা কি জীবন চাঠিস না রে ? বাঁচিতে কি সাধ নখ 

কাঁচিতে, চিরদিনের জন্য জীবিত হইতে? যে জীবন সা 

ফুরাইবে না, অনন্তের অস্তদশী যে জীবন--অনন্ভের বৈচিত্র 
বিহারী যে, অফুরন্ত প্রাণ! সে মহাপ্রাণ লভ করিয়া প্রাণ 
হইতে তোদের মর প্রাণে কি আশার বিছ্বাৎ খেলে না রে* 7 

সে প্রাণময়ের জন্তা স্মরপণেও কি হড়িতের ক্ষণিক [বিকা? 

তোদের পঘাচ্ছন্ন নিশার ললাটে চমকে নারে? যদি চমকে 

তবে আলোর দেশের পথিক হয়ে তোরা বাহিরে আয়, বাহির 
আয়, ও দীনতার পর্ণ-কুটারের দ্বার খুলে ! সে পথের বধিযাত্রী; 

'পদ্চিঙ্গ তোরা দেখতে পাবি--আর সেই পদচিহ্ন ধরে অগ্রস! 

হ'লে ভবে সে আলোর রাজ্যে উপনীত হবি__যেথা স্্ন্য কখন! ৃ 

অস্ত বর ন- চন্দ্র যেথা কলাময় নয় ! 

কত নি আার অন্ধকারে ডা রঠিবি? অন্ধও যে দেখি 

পায়_তোরাও যে দেখিতে পাইতেছিস্।, দেখ অন্ধের 



৮২ খতসুরা 

শায় না, কিন্ত অন্ধকার দেখে । তোবাও চিচ্মায়কে না দেখতে 

২পলেও অচেহনকে দেখিতে পাস্। যখন দেখিতে পাস্, তখন 
'তাদের বুকের ভিতর যে এই অচিৎ আধারের ডষ্টা, তাকে 

ওখ, তোদের চক্ষের তারকা কিরিয়া পাবি । 

ওরে অন্ধ ' তোদের নাকি সর্বন্থ অপহৃত হয়েছে তোর! 

শকি লুষ্ঠিত-_কোন যাদুকরীর মোহ-অরীঠিকায়! তোরা 
শকি হৃতসর্ববস্থ, পথের কাঙ্গাল ! শর, সব্ধন্থ তোদের চুরি 

য় নি-_-তোরাই সর্বন্থ আমার আমার বলে অপহরণ করে- 

*স্। মার জিণ্ষ, তাঁকে “তোমার সব্বন্থ) তোমার সর্বৃস্বগ 

লে ফিরিয়েখদে--সে আপনি শুদ্ধ ছোর আপনার হয়ে যাকে । 

ওরে; তুই আপনার উদরপুরণ করিতে “[হস-_-তাই তোর 

'ধা কখনও মেটে শা) তোর বুভুক্ষা নিবৃন্ত হয় না। তোর 

শহারে প্রকৃতপক্ষে যাহার আহার হয়--তাকে তুই তোর 

'ধার অন্ন ধরে দে, তোর ক্ষুধা জনস্তুকালের জনা নিবৃক্ত ভবে । 

কাঁজালের মুখ চাহিবি যদি, তবে তারই মুখপানে চেয়ে 

'খযাহাকে না দেখে তুই নিজেই কাঙ্গাল হয়েছিস_ আর 

চার জন্যই*যে বিশ্বপতি হয়েও নিত্য কাঙ্গাল। 

ওই দ্রুষ্টাকে দেখ, সর্ববস্থ তারই মহিমা বলে স্বীকার কর, 
বিয়ে দে, তোর সকল ক্ষুধার সকল অন্ন তার মুখে তুলে দে, 

র বুঝে নে, তোর মত পথের ধুলার অন্ধঃ আতুর, নগণা যদি 

[হারও প্রাণপ্রিয় হতে পারে, তবে সে তারই--যে তোর 

1ণ__আপনার আদর আপনি করতে যে প্রাণ হয়েও প্রাণের 
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কাঙ্গাল সেজেছে । এই হল .তোর প্রাণোপাসনা সিদ্ধ 
হরে। 

তোর ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে-হউক মিটি মিটি 

. তবু জ্বলিতেছে,। দীপ-শিখা না দেখিতে পাস্, জ্ঞানের আলো 

রহিয়াছে,এ ত তুই দেখিতে পাইতেছিস্। ওই আলোকজালই 

তোরে দীপ-শিখা দেখাইরা দিবে । ওই আলোকেই, তুই 

জগতের অ'লো বলিয়া বরণ কর | ওই আহলাই দ্রন্টা । ওই জগৎ 

দেখেশ তোকে দেখে । ওই আলোই হুই হয় জগত হয়। 

ওই আলো দিয়েই মালো দেখতে হয়-অন্য আলো জ্ঞাল্তে 

হয় | প্রদীপ জেলে কে কোথা সূর্যা দন করে 

ওরে, খষিরা বলেন--প্রানই প্রজ্ঞ--প্রজ্ঞাই প্রাণ। ভোর 

জাবন আছে, ভূই জানিস্--তোর বোধশাক্ত আছে, এ কথ। 

তোকে শেখাছে হয় না। এই ছুটি একই রে! আর ওই যে 

একজন, ওর ব্যবারটার নামই ভালবাসা । ভালবাসাই ওর 

মভিব্যাক্ত । ভালবাপাই ওর নিত্য-ধশ্ম। ওই আপনাকে 

কখনও কখনও পর ক'রে ভালবাসে মার সব সময়েহ , আপ- 

নাকে তাপর্ণি করে ভালবাসে । তাই ও প্রাণমরকে প্রিয় বলে 
উপ্লাসনা করতে সত্যপথের যাত্রীরা তোকে ও শিক্ষা দেয়। 

ভুই প্রির বলে ওকে বরণ কর শিশু! প্রিয় বলে প্রাণকে 

তোর প্রাণের মাঝে বুকে ধর--প্রিয় বলে তোর জগৎজ্ঞানের 

মনথাসর্ববন্য ওর হাতে সমর্পণ কর-_যেমন করে তুই ডোর কষ্টে 
অঙ্গিত ধনরত্ব তোর,আ্্রী-পুক্ধের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তি ভোগ 



১৮৪ খাতস্তর। 

করিস; তেমনই করে “এ সব তোমারই” বল্! আ ভব 
সংসারের মালিক ওই-মার তোর অন্ুভন সস্সারর মালিক 

তু! ওরে, তোর মালিকানি স্বহট্রকু গকে কিউ ছিনেদে। 
উনি তোকে ওর মালিকান শ্বহ লিখে দিবেন ৮ ভষ্ অন্তবর্হো 
'গকেই পাবি, কেই দেখবি_উনিই হয়ে ফাবি। 

তোর শ্াস-প্রথাস থেকে মত কাজ, সমস্ত তঠ তখন করতে 

থাকৃবি তোব ওই প্রিয়তমর মুখ চোরে। ভিউ আপনি শুই 

তাহাকে শোয়াইতেছিস দেখিবি, আপন আহার করিতে হাহা- 

কেই আহার করাইতেছিস্ অনুভব করিবি, তুই আপনি সরান 

করিতে তাহাকেই আ্লান কবাইতেছিস্। আপনি চলিতে তিনিই 

চলিতেছেন বোধ করিবি : ইহাই প্রকৃত ভগবানে কম্মসমর্পণ | 

আশার তোর এই সকল ব্যবহার “প্রিয়”নেধের ঘনীভৃত 

'বিকাশবূপেই অভিন্যক্ত হবে । প্রিষতম-সক্বন্দ দিনা সবনিন্থ 

ব্াইবার জন্বা এত আকুলভা তোমার- শুধু তোমার আরও 

গুপ্ত ধন দিবার জ্ন্য-_ দেখাবার জগ ! হাই মি সকল দিয় 

আবার সকল লঈবার জন্য দানের দ্ববে £ 

দেওয়া লগয়াব রঙ্গ শুধু তোমামর তোন।র কূপে 

তোমার জন্য পাগল করিতে । শধু দেওয়া লঙ্র়ার যোগ, 

স্পা 

ব্যাকুল দৈহভেদটা অনন্ত কালের জনা খুনাহ নিতে! উর 
আমার প্রি তম প্রাণ-আংম তোমার প্রিয়তম প্রাণ” 

ইহাই হবে তোঁমার জীবনব্যাপী' আতিক, মানমিক ও কায়িক 

কন্মাসকলের প্রকেদেক ভাবের ধারা । 



প্রথণ-প্রতিচা ১৮৫ 

এইঈচারিটি প্রাণোপসনায় লক্ষ্য করিবার বিষয়,-তোমার 

চিন্ষল্, মমতাঠবাধময় জীবনসত্তা, ষিনি প্রকৃত ্রচ্নাস্বরূপ, তিনিই 

তোমার মাম্মার প্রাণসুত্তি। ইনিই তোমান সকল স্তখ-ঃখের 

দষ্টা, ভোক্তা “নু হইয়া ভোক্তা, তোমার স্বখে সখী, দুঃখে 

ভঃখা প্রাণ) ইনিউ অস্যরে বাঠিরে যাহা কিছু আছে সমস্ত, 

মুর অমৃত সমস্্রই ঈহারই মঠিম। বা ঈরারই বিকাশ বা ইনিই । 

মর এই দেবততৈ তোমার শ্াসপ্রশ্বাস হউতে আরম্ত করিয়া 

সকল কান্নার প্রাণমঘ অর্পণ হাথবা এক কথায় মাতুসমর্পণ । 

আর সে সমর্পণ বুদ্ধি দিয়া নাতে, কঠোর কর্তবাবোধে নতে, 

বিজেছাকে নিভিতের সনর্পণেব মত নহে-জ্ভান-বিচারে বুনিয়। 

সিদ্ধান্ত স্ীকারের দ্বারী নহে-__নধে নহে পরিত্রাণের জন্য 

নহে-_প্পিয় বলিয়া, প্রাণ বলিয়! না দিয়া থাকিতে পারা মায় 

না| বলিয়', শ্নতোনিবেদিত আাহ্াসমর্পণ-_নে আয্মসমর্পণে 

প্রকৃত আয্মলাভই হর, সেহকূপ সমর্পণ । প্রাণ উপাসনার 

এই চারিটি অঙ্গ । 
ওরে, কম্মমোগ, ভক্তিনোগ, জ্ঞানসোগ, লরযোগ,তোরাক 

নোগেরই নাম শ্রনিয়াছিস। আমি সংক্ষেপে সেগুলি বুঝিয়ে 

দ্বিই। “ঘ্দাসি তোমার” এই ভাবেব নে অভিন্যন্ভি, তাতাই 
কর্্মমোগ 1 আমি তোমার আমার কত সকল ওুটেষ্টাই 

তোমার, এই ভাবে বন্ করিতে পারাই প্রকৃত কম্মযোগ | 

«.. ভুমি সামার” এই ভাহ্বর যে ভা ভিবযনডি, তাভাই ভক্কি- 

ঘোগ। “গগেওঃ ভুলি আমার আর কারো নয়কারও নযুঃ 



*৬ খাতস্তর! 

আমারই প্রাণ তুমি,” তোমার সকল প্রণের উচ্ছাস যখন তাহা- 

কেইমর্দের মর্মে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে এই ভাবে উদ্বেলিত হইতে 
থাকিবে, তখনই বুঝিবে। প্রকৃত ভক্তিমোগের অনুষ্ঠান হই ৩ছে | 

আর যখন 'াহাকে হৃদয়ে ধরিয়। থাকিয়। থাকিয়া আত্মহারা 
হইয়া যাইবে, তল্মঘ হইয়া মাইবে, তখনই বুঝিবে, ভুমি প্রকৃত 

লয়যোগী। 
আর যখন “ভুমি” “আমি” থাকিবে না, অথবা এক অপূর্ব 

আরস্মসন্থেদণময় প্রীতিকর সখের নিস্তরঙ্গ অত প্রত্যয় বিরাজ 

' কদ্িবে। হখনই ভুমি জ্বানযোগী | 

আমি আত্মার চারিটি পাদের কথা পুরেন বলিয়াছি। 

জাগ্রত্পান, স্বপ্রপাদ, স্যুপ্টিপাদ ও তুৰীয়পাদ। বহিমুখী জাব 

যেমন জ্গৎসন্বন্ধ লইয়া সাধারণ ভাবে জাঠাত, স্বপ ও স্ুযুপ্তি- 

ভাবে বিভোর হয়, সাধকও তেমনই ভগবানে জাগে, স্বপ্নময় 

হয়, স্ৃপ্ত (সনাধিশ্থ) ১র ও গন্বৈতবোধে সম্ব,দ্ধ হয়। ভগবানে 

এই জাগ্রতবোধই যেন কম্মযোগ, স্বপ্র ভক্তিযোগ, সমাধি লব- 

যোগ এবং অবস্থাবয়াতীত বিরজ জ্ঞানে বিহার ভ্বানযোগ | 

ভুমি যখন জাগ্রত থাক, তখন তোমার চতুর্দশ করণ কণ্ম- 
ময় হয় অর্থাৎ বিষয় লইয়া! অন্তরে ও বাহিরে মন্ত থাক । বিষয়- 

মোহে মুগ্ধ হইয়া দুমি তোমার বিষয়-লালসার যে কর্মময় 

আবর্ধঘনে আপন ক মজ্জমান কর, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বল! 

যায়, হুমি যেন বিষয়ের ক্রীতদাস্-__যেন ভুমি বলিতেছ, “বিষয় ! 
আমি তোমার, আম তোমার 1৮, 



প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ১৮৭ 

আর যখন বাহু ইন্দ্রিয় কম্মমবির্ত করিয়া, মনে মনে বিষয় 
চিন্তায় মত্ত হও ভুথবা নিদ্রাকালে স্বপ্নে বিষয়-সকল * আপনার 
অন্তরে টভাগ করিতে থাক, সে শুধু বিষয় প্রাপ্তির তৃপ্তি ও 
ভবিধ্যতে পাইবার তপ্তিঅথবা অভ্তাতে পাওয়ার তৃপ্তি অথবা 

।বিধয় আপনার করিতে না পাওয়ার অত তৃপ্তি তখন স্পষ্টই 
দেখা যায়, উুমি তোমার অধিকৃত বিষয়কে “আমার বিষয়, 
আামার বিষয়” বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। বিষয় তুমি আমার, 
হঠাহ হয় ত্লোমার তখনকার চেতনগতির মুখ্য অভিব্যক্তি। 
আর সুষুপ্তিতে তুমি আপন সন্ভা পর্য্যন্ত ভারাইয়! সকল কন্মম ও. 
সকল চিন্ত। হইতে নিক্কতি লাভ কর। 

সাধকের প্রাণও ভগবদভিগ্ুখেই এই ভাবে জাগ্রত ও স্বপ্র- 
সয় হয়। অথবা তাহাতে আত্মহারা হইয়। ন্ময় হইয়া যায়! 
হাই বলিতেছিলান, “আমি তোনার-ত্ুমি আমার” এই ভাবে 
পাধক ভগবানে কম্মময়, দ্বপমর হয়-+আথবা তাহাতে ক্ষণিক 
য় লাভ করে। সাধক জাগিয়া থাকে ভগবানে, স্বপ্নময় হয় 
৪গবানে, সমাহিত হয় ভগবানে। সে তার প্রাণময়কে লইয়াই 
ধ্যাত্যাগ করে, প্রাণময়ের দর্শন ও সেবাতেই দিন অতিবাহিত 
চরে, প্রাণময়কে বক্ষে লইয়া! শয়ন করে, প্রাণময়কে দেখিতে 
খিতে তাত রই অঙ্কে নিদ্রিত হয়। তার সকল দর্শন প্রাণকে, 
প সহস্র শয়লে সহজনয়নকেই দেখে, সর্বত্র সে সর্ববতঃ- 
[শিপ[দকে হারান মানিকের মত খৃ'জিয়া বাহির করে। স্হঅ 
পেঁসে সৃহআননের মধুময় বাণী শ্রবণ করে। তাহারই 



১৮৮ খতন্তর! 

বিরহ, তারই মিলনু, উহাই তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যর ভূমি। 
সে দেখে, এই যে তার জীবন, এই যে প্রত্যক্ষ প্রাণ, এই যে 
তার চেতনা--বোধ-_জ্ঞান, এই যে সকল মমতার মারার হানা 

এইট চার দেবতা, প্রচ্যক্ষ দেবতা, ইনিই অস্তর। ইনিই বাহ, 

ঈভারই মঠিমা মন, ইণহারই মহিমা মনোময় এ বাহ্য বিশ্ব 

প্রাণ--প্রাণ__প্রেমময়, পরীতিময়, ভালবাসাময়, প্রাণের আধা 
প্রাণথ। 



প্রাণের সাড়া 
« , কোথা প্রাণ, কোথা প্রাণ, ইহাই জীবের জল জম্মান্তরের 

র্খ্তদ আর্তনাদ । আহার বিহার শয়ন, দর্শন শ্রবণ স্রাণ, স্পৃশন 
আস্বাদন, শ্বাস প্রশ্বাস- সমস্ত কম্মাই জীব প্রাণের জন্য করে; 

প্রাণের রক্ষণ, প্রাণের বিলাস, প্রাণের তৃপ্তি, প্রাণের পোষণ, 

ঈহাই তোনাদের সকল বাবহারের একমাত্র লক্ষ্য । ইহাই সারা 

জীবনব্যাপধ মহাযন্ঞ্ত এবং এই যজ্ঞের দেবতা প্রাণ। ভোমরা 

রূপের জন্য রূপ দেখ না, প্রাণের তৃপ্তির জন্য রূপ দেখ, আহা- 

রের জন্য আহার ক্র হা, প্রাণের তৃপ্তির জন্তা্ট আহার কর, 

বিষয়ের জনক বিষয় সংএহ কর না, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই বিষয় 

সংগহ কর। স্ত্রার জন্য স্টা তোমা'দর প্রিয় নহে, প্রাণের তৃপ্তির 

কন্ই ভ্ত্রী হোমাদের প্রিয় । পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে, প্রাণের 

তৃপ্তির জন্যই পুত্র তোমাদের প্রিরা। বিস্তের জন্য খিশুকে 

ভালবাস না, বিস্তকে ভালবাপরিযা প্রাণ তৃপ্তি পায় বলিয়াই 

বি ভোম!দের প্রিয়। সদস্তের জন্য সমস্ত, তোমাদের প্রিয় 

নে, প্রাণের তৃপ্তির ভন্যই সমস্ত তোমাদের প্রিয়। এমনই 
তোমরা প্রাণের মেবক) এমনই ভোমর! প্রাণের উপাসক। 

ত১ কোথা এসে প্রাণ, কোগা সে প্রাণ ইভাতে সকল 

ব্যবহারের পধাবসান? আকাঙ্জা কিছুতে মিটিয়া যায় না, 

প্রা্ার ক্ষুধা কিছুতে নিবৃন্ত ভর না__প্রাণের বিরহ,নিশার 
সীমক্ত্রেমিলন-রবির দিন্দর-বিন্দু শোভা পা না। 



১৯৩ খাস্তরা 

ইহার কারণ, জী প্রাণের জন্য সমস্ত কনে সত্য, কিন্তু 

পরোক্ষভাবে । প্রধানতঃ ভাহারা বিষয়ের জন্ঠুই বিষয় ভোগ 

করে, প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখে না। তোমরা ভিখারকে 

যখন ভিক্ষা দাও, হখন মনে কর, ভিখারী'র মুখ চাহিয়াই ভাভার 

উপর দয়াপরবশ হইন্েছ, ইহাই প্রধান ভাবে তুমি ধারণ! 

কর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হোমার প্রাণ যে দয়া প্রকাশ না 

করিয়। থাকিতে পারে ন। বলিয়। ভিক্ষা! দিতেছ, এ কথা ভাব 

না। এইরূপ সমস্ত বিষয়েই তুমি সর্নবতৌভাবে প্রাণের উপা- 

_সনা করিলেও উহার দিকে লক্ষ্য কর না বলিয়া যেন অজ্ঞাত- 

সারেই করিয়া থাক-_আর সেই জন্য তোমার প্রাণের সেবা 

করিয়াও তুমি প্রাণ হইতে বঞ্চিতপ্রায়। 
হ'1 গা, তোমরা এত করিয়া যে প্রাণের সেবা কর, জ্ঞাত- 

সারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ববপ্রকারেই যে প্রাণকে লইয়া তোমরা 

মত্ত থাক, সে প্রাণের তোমরা! কি কোন সাড়। পাও? কোন 

প্রতিদান, কোন প্রতিবেদন তিনি কি তোমাদের দেন? 

দ্েন_-পরোক্ষ ভাবে । তোমরা পরোক্ষভাবে তার সেবা- 

পরায়ণ, তাহার প্রতিবেদনও সেই জন্য পরোক্ষ ভাবেই উপলব্ধি 

কর। ওগো, এ জগৎ মানস বিলাস। জ্ঞানই ফলভোক্তা ও 

কর্তী। কন্ম জ্ঞানের বহিবিকাশ মাত্র । বোধ অনুসারেই ফল। 

তোমরা প্রাণের সেবারত থাকিলেও যেমন মনে, যেমন জ্ঞানে 

সে কাজ কর, সেইরূপই ফল'লাভ কর। তোমরা অজ্ঞাতাারে 

প্রাণের উপাসনা কর, সেই জগ্য প্রাথের প্রতিবেদনও তোমা: 
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দের নিকট অজ্ঞাত। সঙ্ানে, » প্রত্যক্ষভাবে, কর্মসকল 

তাহার মুখ চাহিয়া করিতেছ ভাৰিলে, গুত্যক্ষ ভাবেই তীহার 
সাড়াঁ পাইতে । 

ুগ্ধকর প্র/ণের সাড়া প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারে আসে। 
বেদন, কুম্পন্, প্রকাশ, বিদ্রাবণ ও নিধন বা মোহন । তুমি যখন 

কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আস, তখনই সেই বিষয়ের যে প্রথম 

বোধ হয়, উহাই বেদন 4 বেদন বলিতে আমি শুধু বুদ্ধি আদির 

ক্রিয়া বি ন|। বুদ্ধি আদির ক্রিয়া বেদনের বাহা রূপ মাত্র । 

দুইটি বস্তব বাব্যক্তি সন্সিহিত হইলেই তাহাঁদের মধো যে 

আকারেই হউক,.একটা জ্ঞানপ্রবাহ হয়-__যে প্রবাহের আকার- 

প্রকারকে আমরা বুদ্ধি আদ নামে অভিহিত করি । সেই প্রথম 

সন্েদনই বা অনুভূতিই বেদন। সে অনুভূতি হয় অনুভাবোর 
সমবোধক। 

তারপর সেই বস্থুর বা ব্যক্তির বিশেষহটুকু বুদ্ধিতে ফুটিয়া, 

সেই অনুভূতি যে ভালবাসা বা ঈর্ষা বা মমতা, যা হক প্রকাশ 
পাইয়া সমগ্র হৃদযময় বিস্তৃত হয়, উহাই কম্প্ন। তারপবু সে 

অনুভূতির সম্যকতার যে তন্ময়তা বা তৎস্বরূপ বোধ উহাই হয় 

প্রকাশ।' তারপর সেই প্রকাশের বশবন্তী হইয়া সেই বস্তুর 
সহিত বে ব্যকহার কর, অর্থাৎ তাহার দিকে যে প্রাণের গনি 

হয়, উহাই বিদ্রাবণ ও প্রাণ সেই বস্তুতে বা ব্যক্তিতে একটা 

বিশ্লিষ্ট সংস্কারে যে আবদ্ধ হয়, উহ্থাই নিধন বা মোহন” মনে 
কর, তুমি একজন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিলে। তাহার 



১৯২ ৰ খাতকর। 

সঙ্গ প্রাণ্তিমাত্র যে মহ!ন্ একটা পুণ্যময় ভাব প্রকাশ পার, 
উহ্গাই বেদন।* তারপর উপদেশ শুনিতে শুনিতে, তাহীর দিকে 
যে হৃদয়ের আকুলভা অনুভব কর, উহ্াই কম্পন। তুমশঃ 

জ্ঞানে চিন্তনে সর্ববদ। তাহার ভাব, তাহার হবি তোমার বুকে 

যে ভাসিতে থাকে, উহাই প্রকাশ। তাহার মাপনার হইবার 

জন্য তাহার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, তাভার তুপ্তি বিধানে 
অনন্যচিন্ত, অনন্যকল্ম। হইয়া যে সেবা বা কম্মন করিতে থাক, 

উহাই তোমার নিদ্রাবণ অর্থাত তুমি€ বেনডুব হইয়া তন্ময় 

ভইতেচ | আর ভাহাতে একবারে আন্ধ হইয়া, তাহার হইয়া, 

প্রাণকে যে সর্ধহোভানে তদন্রবন্তিচা দাও, হাহাব সমুন্ধ 

লইয়াই আপনার যে পরিচয়, তাভাই সার কর, ইহাই ভোমার 

নিধন বা মুক্তা, ভাহাতে সমাক্ তন্ময়তা। 

(তামার পাঠিরে আকাশ ওই প্রাণের বেদ । বার, ওঠ 

প্রাণের কম্পন, ভাদিহ্াদি ওই প্র!ণের প্রকাশ, সলিল ওই 

শ্রাণের বিদ্রাৰণ, পুথবা ওই প্রাণের নিধন। 

ভি অন্থরে বে পঞ্চ শ্রাণেব কণা বলিরাছি, উহ দিগের 

মধো যে সমান বার, উহাই বেদন ; প্র'ণপায়, কম্পন, উদ্ধানবার, 

প্রকাশ, বান বায় বিসরাবণ এনং অপান বাম দি | 

তোমার আঙ্কার করিবার যে, ইচ্ছ। উহাই বেদন, আহার 

সংগ্রহ কম্পন, আহারই প্রকাশ, আহ'রের তৃপ্তি বিদ্রাবণ এবং 

উহার পরবন্তী-ফলই নিধন বাযুঢ়তা । 
স্্াসঙ্গর যে উপমন্ত্রণা, উহাই বেদন, জীব সাহত শরনই 
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কম্পন, * প্রচেষ্টাই প্রকাশ, আনন্দই বিদ্রাবণ, সমাপ্তি 
নিধল। 

মেঘোদয় বেদন, সঞ্চারণ কম্পন, বিছুও ও ধ্বনি- একাশ, 

'বষণ বিদ্রাবণ এবং সমুদ্রে উ্ার মিলনই নিধন। 
ভোমরা-প্রাণের সাড়। এইরূপে সবনজ। সর্ববকন্মে পাও । 

পধিরা'এই ভাবেই প্রাণের সাড়া লক্ষ্য করিতেন, গ্াণের সভিত 

পরিচিত হইতেন। ওরে, এমন করিয়া প্রাণকে না দেখিলে 

প্রাণকে কেহ দেখিতে পায় না। 

ভোর সম্তা-বোধই প্রাণের বেদন, তোর সর্বব অনুভূতিই 

প্রাণের কম্পন, তোর বিষয়-স্বপ্প বা মননই প্রাণের প্রকাশ, 

তোর বিষয় সংগ্রহ ও ভোগই প্রাণের বিদ্রাবণ, তোর 

স্কারই পণ্র নিধন বা মূঢ়ুতা। 
এইরূপ, প্রাণে সভাপ্রতিষ্ঠাই হউক চোর বেদন, তাহার, 

অনুভূতিই হউক তোর কম্পন, তাহাভে তন্ময়তা হউক হোুর 
প্রকাশ, সমগ্র মানস ও বান্ধ প্রচেষ্টা বা কম্ম তন্মুখী হইয়াই হউক 

তোর বিদ্রাবণ-তুই তাহাতে মিলাইয়া গিরা অনন্ত কালের জন্য 

আত্মহার। হইয়া আত্মস্থ থাক, ইহাই তোর নিধন । 

“ জানিতে, পার বানাপার, কিন্তু প্রাণ এই ভাবে সর্বক্ষণ 

বেদনময়, কম্পনমধ় প্রকাশময়, বিদ্রাবণময় ও লয়ময় হইয়। 

তোমার স্বীয় অস্তিত্বের সাড়া দিতেছেন, লক্ষ্য কর। 

ধ ্ে 



আকর্ষণ ও ৰিকর্ষণ 
“ওগো! প্রাণ! নিয়ে চল নিয়ে চল__কেয়ে চল কর্ণধান্__ 

বেয়ে চল! ওগো জীর্ণ তরীর কর্ণধার, তুমি তরীতে এসে হাল 
ধর না। বাদল-ঝরা গভীর রাতে সাগরের বুকে তরী ভাসিয়ে, 

তুমি ডাঙ্গ৷ দিয়ে গুণ টেনে কেন নিয়ে চলেছ? আমি হে 

তোমায় দেখতে পাচ্ছি না; শুধু টানে টানে তরীখান। যে 

চড়ায় চড়ায় থমকে যাচ্ছে-_-ঝলকে ঝলকে জল উঠছে--ঢেউয়ের 
.দাঁপটে তরা কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার বড় ভয় হচ্ছে; ওগো 
খেয়ার নাবিক ! তুমি গুণ ছেড়ে তরীতে উঠে হাল ধর না। 

ডুবুডুবু এ তরণী চড়ায় আটকে দিয়ে কেন অমন আকুল টানে 

টানছ? হালে এসে তরী ভাসিয়ে দাও--পাল তুলে দিয়ে পাড়ি 

দাও উত্তরে--ওরে অবোধ নাবিক! 

“ওগে! অচিন দেশের অচিন নাবিক ! তুমি কাছে না এলে 

আমি যে ভরসা! পাই না আর এ তরণীতে থাক্ৃতে_-তোমায় 

না চিন্লে আমি মানের ভয়ে আমার সংসার-বাস খুলে . পালের 
কাপড়, করতে যে দিতে পাচ্চি না। 

“উজান ঠেলে যেতে হচ্চে, তাই কি এত ঝাপটা নাবিক! 

এ যে আমায় বসতে দিচ্ছে না--আমার সর্বাঙ্গ যে শীতল 

হয়ে গেল--তোমার বুকে আমার মাথাটি নিয়ে একবার হালে 

এসে বস না। , আমি আধারের ভিতর হারা-দৃষ্টি তোমার 
মুখের উপ'র ফিরিয়ে ধরি | দু'টান্পয় যে অচল হ'ল.তরী-অচল 

কুলের অচল সাথী! রর 
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'তুমি টানছ এক দিকে, তোমার সাগর টানে অন্য দিকে ; 
সাগ্নরের টান আমার তরী দ্বলছে-- তোমার টানে আমার হৃদয়” 

কাপছে । তোমার গুণের রশি আমার কণ্ে যে জড়িয়ে গেছে। 

আমায় কেন বুশি ধরতে বলেছিলে রে অবুঝ চতুর ? 

ভুমি 'নাকি জগতের পারের খেয়ারী-_-জগতের ঠাকুর। 

পাঁড়া*পড়সীর ঠাকুর দেখে আমার আশা মিটবে কেন? তমি 

আমার ঠাকুর হয়ে হালে এসে ব'স। নইলে শুধু গুণের টানে 
তরী চলে না-সে ত তুমি ভালই জান । নইলে যে অনন্ত, 

তারকাকে টেনে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, সে কি আর এই অশান্ত 
তরীর শান্ত পথিককে টানতে এত বেগ পায়। তুমি যতক্ষণ 

পরের ঠাকুর, ততক্ষণ ত পারের ঠাকুর নও । 

তালে এস, হালে এস ! আপন ঠাকুর হয়ে ভালে এস। 

এ তোমার পার করা নয়--গুধু টানের খেলায় ফাদে ফেলা? 

যারা এ পাঁর ও পার ছ”পার দেখে, তারাই পার হতে চায়, আর 

তাদেরই বেলায় সাগর তোমার ফুলে আর ছলে বানচাল 

করে তাদের তরণী। আর তারাই এ ঢটানে পড়ে-_-"ঢেউষে 

ঢেউয়ে আছাড় খায়। আর যারা অপার গাঙ্গে পারের দিকে 

চোখ রাখে্না, শুধু তোমার চোখে চোথ ছুটি দিয়ে, কুলের 
কথা ভূলে গিয়ে, তোমার তরেই আকুল হয়, তাদেরই তুমি 
তোমার কোন্ অকুল দেশে নিয়ে যাও-_যেখান থেকে আর 
কান কৃলেই,সে ফেরে না। 

তুমি তেমনি ক'রে আমায় ভাদিয়ে নেবে কি টানের মাঝি ? 



১০৬ খুতস্তরা” 

যখন তোমায় ভূলে তোমায় সাগর পানে চেয়ে খাঁকি-_ 

তার পাগল বুকের পাগল খেলায় হাসি কাদি, তখন মনে হয়, 
তুমি বুঝি আর টান্ছ না-_উজান স্রোতে তরী আমার বুঝি 

ভেসে চলেছে ডুববে বলে । 
“কিন্তু যখন চমকে ফিরে তরীর দিকে চাই, তখন দেখি, 

গুণের ঠাকুর, গুণ সমান টানেই টানা রয়েছে-_-রশি ত ছাড়নি 

তুমি। শুধু ভোলা প্রাণের ভুল ভাঙ্গতে তরীকে তুমি ঢেউয়ের 
মাঝে ভাসিয়ে ধরেছ-সে ছেড়ে দেওয়াও তোমার টানের 

খেলায় ভোলা মনকে ভূলিয়ে নিতে--তোমার দিকে পথিকের 

চোখ ফিরিয়ে ধরতে । এ বিকর্ষণও তোমার আকর্ষণ 

ঠাকুর ! | 
“তোমার রূপ দেখে তোমাতে মজব--কি তোমাতে মজে 

ত্তোমার রূপ দেখব_-এইটা শুধু আমায় দয়া 'কর্ধে বল্বে? 

ও! রূপ দেখে মজতে হবে-_-আর মজে রূপ দেখতে হবে। 

যত মজব, তত রূপ বদলাবে বহুরূপী ? শেষ অরূপ-_ 

কেমন না? - 

“কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি যে অন্ধকারে রোধ হয়ে রয়েছে, 

ভলের ঝাপটায় চাইতে পারছি না-__-একবার একবার শুধু ছায়ার 
মত যা চোখে ঠেখ চে, তাতেই মনে মনে নানা রকম ক"রে 

তোমায় গড়ে তুলছি-_প্রাণের পিপাসা তাতে ত মিটুছে ন1! 
না মিটুক। কিন্তু রয়েছ আর টান্ছ, এইটাই আমার প্রাণে 

তোমায় কত মধুর ক'রে একে তুলছে সাথী! তোমার রূপ 
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না দেরলেও আমি তোমায় 'একটু, একটু ভালবাসি।-_-এইটাই 
কুঝি তোমার দেওয়া আর একরকম টান। আর এই টানেই 
তুমি গুণ ছেড়ে হালে এসে বস। 

বিড় সাধু হয় সাথী! তোমার ব্যথার বাথী হ'তে । তুমি ত 

জগতের ব্যথাহারী $ কিন্তু আমার ইচ্ছা হয় না, তোমায় 

আসার ব্যথ| বহন করতে দিতে । শুধু যদি তোমার কিছু ব্যথা 

গাকে, সেই ব্যথার আমায় ব্যথী হ'তে যদি তুমি দিতে ! আমি 

যখন'তোমার কাছে নিজের ব্যথা বল্তে থাকি, তখন সেটা 

বিকর্ণ বলেই বুঝে নিতে হবে__কেন না, বস্তুতঃ তখন তোমার 

মুখ ত চাহি না__সে ঘে আমারই মুখ চাওয়া! 
“দূর করে দাও এ ছঁদ্পবেশী বিকর্ষণ__-এ ভালবাসার ছদ্মবেশে 

স্বাথপরতা ! ওগো প্রিয় ! তুমি এ শ্রম ছেড়ে একটু এ তরীতে 

এসে বিশ্রাম 'কর--একটু স্থির হয়ে বস। তোমার শ্রাস্ত 

মুখখানি আমি একবার মুছিয়ে দিই আমার মলিন বাসের অঞ্চল 

দিয়ে! ্ 
“ওগো, তুমি নাকি কিছুই কর না ! শুধু সাক্ষীর মত দাড়িয়ে 

দাড়িয়ে দেখ! তোমার নাকি সুখ দুঃখ, হাসি ব্যথা কিছুই 
নেই ? আমি যে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি দেখে__তুমিই সব করছ, 
আমি শুধু সাক্ষীর মত দাড়িয়ে রয়েছি। * তুমি হাসি দেখালে 
হাঁসছ্টি__কান্না দেখালে কাদছি। তোমার মুখে হাসি না 

দেখলে কেউ কি হাসতে পারে--তোমার €চাখে অশ্রু, 

দেখে তবে না আমাদের; চক্ষে অশ্রু ঝরে! আমি যে 



১৯৮ | ' শ্বতস্তর! ' 

ভোমার দপপণের প্রতিকিত্ব। প্রাণ না কীছলে কি প্রাণী 

'কণাদে-_প্রাণের মুখে হাসি না ফুটলে কি প্রাণী হাসে? ৭ 

“আহা, উঠে এস-_উঠে এস । ব'স-_-€তোমার চরণে কত 

ক্লান্তিই জড়িয়ে ধরেছে । ওগো খেলায় মত্ত নিত্য নবীন! 

সর্ধ্যটকিরণে লাল নীল সকল রকম রশ্যিই আছে--মোটামুটি 

সেগুলি 'দেখা যায় না-_শুধু শাদা দেখায়। ক্ষুদ্র কার্চখণ্ডে 

সব আলোই যে ধরা পড়ে । তোমাতে হাসি কাম্না সবই আছে, 

মোটামুটি সবটা জড়িয়ে তোমার আনন্দের খেল'_তা আমি 

জানি। কিন্থ আমি অণুবীন্মণ মাত্র_যে শুধু ছোট ধরারই যন্ত্র! 
তাই ত আমি আনন্দের বিশ্লেষণ ক'রে তার ভিত্তরকার হাসি- 

কান্নাগুলি ধরে ফেলছি । তোমার সবটা দেখবার যে দিন শক্তি 
দেবে, সে দিন আর হয়ত তোমার কান্না আমার চখে 

ঠেকবে না--কিন্ত্ু তা বলে আজ আমি কেমন করে চুপ করে 

থাকি দুরস্ত শিশু ! 
“আমার বড় সাধ হচ্চে--তুমি একবার আমার বুকে মাথা 

রেখে একটু ঘুমোও । আমি শুধু তোমার মুখখানির দিকে 
চেয়ে চেয়ে বিভোর হয়ে বসে থাকি । আহা! এই তুমি ধীরে 

ধীরে আসছ! এস এস! | 

“কি বললে ? আর কেন সাগরের কথ--ঢেউঠ়ের কথা, 

তরীর কথা-_নিজ্বের কথ! বলছি না? যতক্ষণ মানুষকে ন৷ 

পাই, ততক্ষণই তার ছবির দরদ | “মানুষ এলে আর ছবির দরদ 
থাকে নাত! 
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'ই1ত-ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছ এই রকম শুধু তোমার মুখ 
চাওয়া, এ-ই'সতোর আকর্ষণ। আর সসাগর সতরণী “আমির” * 

মুখ চেয়ে যতক্ষণ তোমায় ভুলে থাকি বা আমির মুখ চেয়ে 
তোমার দৃষ্টির ,ডিখারী সাজি, “আমার” জন্য তোমার কালাল 
সাজি--ততক্ষণই বিকর্ষণ । 



প্রাণ-প্রতিষ্ঠা 
পুর্ব আমি প্রাণ বলিলে কাহাকে বুঝার, তাহা বলিরাছি। 

ভোমার প্রাণগ্রন্থি উপলব্ধি করিতে হইলে সত্যপ্রতিষ্ঠার 

সাহাঘোই করিতে হইবে, ইহা বলিয়াছি। সত্যবোধ না হইলে 

প্রাণ ন্তাঙাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে না। সত্যবোধের 
দ্বারা অন্ুভূতিক্রিয়া এবং অনুভূতিক্রিয়ার দ্বারা বোধসত্তা 
পরিজ্ঞাত 5ওরা বায়। সত্য প্রতিষ্টঠ করিতে গেলে যে গগনবহ 

প্রকাশ অন্তরে উদয় হয়, সেই আকাশই ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ 

হইয়া অনুভূতিময় অন্তরাকাশ প্রকাশ করিয়া দেয়। 
ইহাই আমার প্রকৃত অস্তরত্ব, এইরূপ বোধ ফুটিলে তবে 

বুঝিতে হইবে, অন্তরাকাশ ফুটিতেছে। কিন্তু 'সেক্পপ অন্তর- 
বোধ আসিলেও তখনও বুঝিবে, ঠিক হয় নাই_-কেন না, যত 
ক্ষণ না তুমি তাহাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়। যাও ন্বেচ্ছায় প্রকৃত, 

রূপে সুখ দুঃখ, আত্মরমণ প্রভৃতি আপনাতে প্রকাশ করিতে 
পার, স্বেচ্ছায় শব্দ স্পর্শাদি আপন অন্তরে ভোগ. করিতে পার, 
স্বেচ্ছায় আপন প্রাণকে বিভক্ত করিয়া অথবা ,দীপ' হইতে 
দীপান্তর প্রত্বালনের মত আপন প্রাণ হইতে অন্ত প্রাণকে 
অথবা! অন্য কোন কিছুকে প্রাণময় করিতে পার, ততক্ষণ বুঝিবে, 

প্রাণে ত্েমার অধিকার আসে নাই ; তুমি প্রাণকে লাভ কর 
নাই। কিন্তু ভত দূর হইবার, পুর তীহাতে একান্তিক 
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অকৃত্রিম মুগ্ধতা যদি ফুটিতে থাকে, তুবে বুঝিবে, প্রাণ লাভের 

পথেই তৃমি অগ্রসর হইতেছ। * 

*সেই জন্য এই প্রাণকে উপাসনার দ্বারা আপনার করিয়' 

লইতে হয়। সে উপ্পাসনা কি? বলিয়াছি, ব্রহ্ষভাবে সেই প্রাণকে 

দর্শন ৷ তিনিই যে অন্তর বাহিরে অবস্থিত, এই ভাবে তাহাতে 

বার বার সতাপ্রতিষ্ঠা করা আর সেই জগংমোহনে মুগ্ধ হৃওয়া। 
প্রাণে সত্যপ্রতিষ্ঠা করাই এই মুগ্ধতা তোমায় আনিয়া দিবে। 

তবেই দেখ, সত্যপ্রতিষ্ঠার মত প্রাণপ্রতিষ্ঠাও অন্তরে ও 
বাহিরে করিতে হইবে । আর অস্তরে করিবার সময় এই 

অন্তরের প্রাণই,যে বাহু বিরাট. প্রাণ, ইহ] ধারণা করিবে এবং 
বাহিরে করিবার সময় সেই বাহিরের শ্রাণই যে তোমার অস্ঞরম্ত 

প্রাণ, ইহা! দেখিবে । যিনি তোমার বাহিরে প্রাণময় প্রেমময়, 

সর্নব-শ্রীসম্পদ্ময় বিষুও। তিনিই তোমার অন্তরে প্রাণময়, প্রেমময়, 
সর্বব-শ্রীসম্পদ্ময় বিষু। যিনি বাহিরে জীবনসত্তা, তিনিই 
তোমারও জীবনসত্তা। যিনি লাহিরে লীলাময়, মায়াময়, বংশী- 

ধারী, বুন্দাবনের নটবিহারী, তিনিই ভোমার প্রাণেও ললামর, 

মায়াময়, বংশীধারী;, তোমার এ দেহ-বুন্দাবনে নটবিহারী। 

যিনি বাহিরে, ভূমি, অপ অনল, বার, আকাশ, মন, বুদ্ধি, 

ংকাররূপ অষ্ট প্রকৃতি লইয়া এবং জগৎসবিত্রী জীবভূতা 
"চিতশক্কিরূপা অন্য, পরা প্রকৃতি লইয়া রাসলীলায় মত্ত, তিনিই 

তোমার অন্যরে ওই অষ্ট তত্বরূপা প্রকৃতি ও তোমান্কক লইয়া 
রাসলীলাময়। এই ভাবে উ্ভয়তঃ তাহাকে ধরিবে। 
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শোন, তুমি যদি কোন দেবতার উপাসক হও, তবে সেই 
দেবতা যে তোমার প্রাণই, ইহা! ধারণা করিবে । কালী, কৃষ্ণ, 
শিব, যে মৃত্তি লইয়াই তুমি উপাসনা কর, সেই মৃত্তিকেই আমি 

প্রাণ-দেবতার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছি, সেইরূপ প্রাণময় বলিয়। 

ধারণা করিবে। সেই প্রাণই ওই মৃক্তি পরিগ্রহণ করিয়া তোমার 
সাথের সাথী হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, এই 

ভাবে তোমার প্রাণকে দেখিবে। অথবা যদি কোন মুক্তির 

_উপাসক না হও, তবে মাত্র স্বরূপ বা স্বসত্ত। লইয়াই উপাসনা- 

তশুপর ভইবে। ইহাতে কোন ফলের তারতম্য হইবে না। মুস্তি 

লইয়] ধারণা করিতে অভ্যাস করিলে ঠিক্ প্রাণের ধারণা না 

হইয়া একটা মুন্তিই স্ফুটতর হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। মুত্তি 
লইয়া করিতে পারিলে তাহা দুই দিকেই তোমার সহায়তা 

করিতে পারে । যদি মাত্র স্বস্বরূপপ্রার্থী হও, আত্মতন্তসন্ধানপরায়ণ 
হও, তবে সে যুন্তিটা লীন হইয়া গিয়া আত্মভাবের প্রকাশটা 

প্রতিষ্ঠিত হইবে । অথবা যদি তাহাকে কোন বিশিষ্ট. যুক্তিতে 
আবিভূত হইতে দেখাই তোমার লুন্ধ জ্ঞানের পিপাসা হয়, 
তবে জীবন্ত মুন্তিমান হইয়া) তিনি তোমায় দেখা দিয়া, তোমার 

সাধনার কৃতকাধ্যতা দেখাইয়া দিবেন। ওরে,ংতার প্রাণ 

কল্পতরু | সে জানে তোর তৃষা, সেজানে তোর আকাঙক্ষা, 

সে জানেতোর শক্তি বা তপস্যার বল। তোর তৃষা সে যে 

আপনার ভষারূপেই অনুভব করে-_তোর ক্ষুধা সে তাঁর নিজে 

ক্ষুধা বলিয়া বোধ করে__তোর দু'খ তারই বুকে শত দুঃখের 
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বপ্ধাবাত প্থজন করে, তোর শ্তবখ তারই মুখে শত আনন্দের 

দীপ্ত হাস্য আকিয়া দেয়। তুই কীদিলে সে-ই কীদে, তুই 
হাসিলে সে-ই হাসে--সে তোকে ছাড়া কিছু জানে না--জানে 

রা; জানিয়াও জনে না__-সে যে তোতে আত্মভোলা। তোর 

বুকে সে*শুধু তোরই--তোরই-__অন্য কাহারও নয়। তুই কি 

দেখিস না রে, তোর শরীর অবসন্ন হইলে, ক্লান্তিতে তোর" মুখ 

মলিন হইলে, কেমন করিয়া সে আপনার লীল! ভুলিয়া, তোকে 

বুকে ধরিয়া, নিদ্রীর শান্তিতে তোকে মগ্ন করে__আর আপনি 
অনিমিষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করে, তোর ক্রাস্তির 

পর্য্যবসান যতক্ষণ*না হয় । তুই কি জানিস না, তোকে প্রভা- 

তের নবীন জীবনের ক্ষেত্রে জ্গাগ্রাত করিয়া দিয়া তোকে বলে, 

দাও আমায় কিছু খাইতে, নচেৎ তোমার শরীব থাকিবে না, 

দাও আমায় স্নান" করাইয়া, নতুবা তুমি বিধৌতমল হইবে না? 
সে বলে, দেখ আনার শব্দমৃত্তি, দেখ আমার মোহন পরশ, দেখ, 
আমার বিচিত্র রূপ, দেখ আমার রস-বৈচিত্র্য, দেখ আমার পুণ্য 
গন্ধ । তোমার আকাজ্ষার মত ও সে আকাজ্ক্ষার ফলের, মত 

বিষয় বাছিয়া তোমার সম্মুখে রাখিয়াছি-__ভোগ কর। তুমি 
জম্ম* জন্মা্তারে, যেমন চাহিয়াছ, তেমনই তোমার সম্মুখে বহন 

করিয়া! আনিরাছি। আর তোমার জাগ্রত অবস্থায় সেই 

সব ভোগ করিতে করিতে যখন তুমি সুখী হও, তুখন সে হাসে, 
অষ্টর যখন বিযিয়ের বিষময় জ্বালায় অস্থির হও» তখন ধিলে,_ 

“আমি সেই জন্য তোমায় সর্ধ্বদা এ বিষয়-নূপের ভিতর দিয়! 



২৪০৪ এ গ্জাতন্ডার। 

ডাকি, *ধু আমাকে চাহিতে। প্রিয়তম ! কেন আমার দিকে 

ন1 চাহিয়া ভোগ কর, সেই জন্য এ জ্বাল। ' তৌমার,বিষয়- 

“ছেরে ভাল ০» প্রকৃতপক্ষে বিষের জ্বালা নহে-ও থে 

গামার বিরহের তপ্ত পাস জামার দিকে না.চাওয়ার আমার 

যে ভপ্রন্াস উপস্থিত ভয়, ও ঘেভারই আঘাত প্রিয় 

তা, ভোমাকে কেহ কোন বাথা দিলে, কেহ কেন অনি 

করিলে তুমি ভাহার উপর যে ঈর্ী নিছ্বের বা হিংসাময় ও, 
হাঁ তোমার প্রীতিময় স্রুখময় প্রাণের বিদশ মুনি: 

চ্চোমার প্রাণ যেমন তাহার উপর বিছ্বেময় হয়, তেমনই আবার 

তুমি তোমার প্রাণন্থরূপ দেবতার মুখের দিকে না চাতিয়া যে 

সব বনম্ম অন্ঠান কর, সে সমস্থ কম্ম হইতে যে পাপ ও দুর্ভাগা 

সচিত ভয়, সেও তোমার প্রাণের শপ শ্বাস। 

কিন্ত নাক সে কথা । তোমার দেবতাকে মুস্তিময়ী করিয়া 

স্বচ্ঞন্দে সাধনা করিতে পার । অথবা মুন্ডি না লইয়। তৎসম্বন্ধীয় 

যে প্রকার ভোমার ধারণা আছে, সেই ভাব লইয়াই করিতে 

পার. তবে মুত্তি লইয়া সাধনায় সঙ্জীব বোধটি শীঘ্র ফুটিয়া 

উঠিতে পারে। কিন্তু উনিই যে আমার আত্মা, এ ভাবটি 

ফুটান একটু দ্রক্কর হয়। আবার অমুর্ত ভাবের সাধনায় অটদ্বত- 
ভাবটির একটু আভাস সহজে পাওয়া গেলেও জীবিত ভাবটি 

সাধারণ জ্ঞানে সহজে প্রকাশ পায় না।' এই জন্য যে দ্রিক্- 

দিয়াই পাধনাঁকর না কেন, আগে বিশেষ করিয়। ধারণা করিয়া 

লইবে, তুমি কি দেখিতে চাহিত্তেছে। ,তোমার অন্েষ্য প্রাণ, 
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প্রাণময় দ্বেবতা, প্রাণগ্রন্থির ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষ্য এবং এই 

লক্ষোর ধারণা গছদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। 
যেমন সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সতাপ্রতিষ্ঠা, তদ্রুপ 

মায়াময় মোহন প্রাণবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 
সতাকে প্রাণরূপে বোধ করাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা । প্রাণকে 

বোধ করা, প্রাণে বিচরণ করা, প্রাণের তৃষায় উদ্বদ্ধ হৃইয়া 
প্রাণের মহিমা বা প্রাণ বলিবা সমস্তরকে দেখা, ইহাই প্রাণ- 

প্রতিষ্ঠার অনুশীলন । 
সত্য প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে যে আত্মীয়-বোধের কথা 

বলিয়াছি, তাহা প্রাণদর্শনের অন্তর্গত । কিন্তু প্রাণ দর্শনের 

সময় তাহার মাত্র ক্ষুত্র ভাধটী লইয়া মত্ত হইবে না। প্রাণ 

তোমার অনুভূতিতে আবিভূতি হইলে তাহাকে সর্ববস্তত- 
মহেশ্বর বলিয়া ধাত্ুণ করিবে; ন! করিলে তার অবজ্ঞা কর! 

হয়। তিনি গীতায় বলিয়াছেন--মানুষা তন আশ্রিত আমাকে 

জীব, সর্ববৃভৃতমহেশ্বর বলিয়া না জানিয়া অবজ্ঞা করে। 
প্রাণপ্রতিষ্ঠ। নিত্য কি ভাবে করিবে, আমি তাহা সংক্ষেপে 

বলিতেছি । সাধারণ ভাবে সব্বদ তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 

সকল কন্মের কননুষ্ঠান করিবে । প্রত্যেক কন্ম থে প্রাণেরই 

সেবা হইতেছে, প্রাণই ঘে প্রতিকম্মে বেদনময়' হইতেছেন। ইভ] 

দেখিতে হইবে এবং €বদনময় হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত 

কণ্জাসনপণন। শুধু মুখে তোমারই, কাজ করিতেছি রলিঘে চলিবে 
না। তনাকার অনুভূতি ফুটাইঝ্পা তুলিবে। আপনার মাহার 
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বিহার স্ান সমস্ত কম্ম, সাক্ষাদভাবে তাহার তৃপ্ত বিধান 

করিতেছে, ইহা প্রাণোপাসক সর্বদা উপলব্ধি করে। তোমরা 
বিষয় ভোগে যে তৃপ্তি পাও, সে তৃপ্তি শতগুণে বন্ধিত হয়-_-যদি 

প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার সেবা বালয়া! সেগুলি ভোগ 

কর। ৰ 
মনে কর, তুমি সরান করিতেছ। সেই স্নানের সময় তুমি 

যদি অন্তরস্থ সেই প্রাণময় আত্মাকে স্নান করাইতেছ, তোমার 

মঙ্গে সলিল সিঞ্চন করিতেছ না-_তোমার অস্তরকেই স্সভিল্লাত 

করিতেছ, তোমার অন্তর-দেবতার অঙ্গ পরিমাজ্জিত করিতেছ, 

এরূপ অনুভব করিতে পার, তবে দেখিবে, সে. স্নানে কি মভা- 

স্নান অনুষ্ঠিত হইতেছে । আবার সেইরূপ সান করাইবার 

সময় সেই তোমার সানের বারিকে সাধারণ বারি জ্ঞান না 
করিয়া, তাহ! সমুদ্র, গঙ্গাদি পবিত্র নদী অথবা! ব্যোমগঙ্গাদির 

বারি কিংবা কোন পুণ্যগন্ধমর বারি বলিয়া ধারণা করিলে 

তোমার অন্তধ্যামীর সেইরূপ বারিতেই সরান অনুষ্ঠিত হইবে 
এবং সেরূপ বারিস্পর্শের ফল তুমি অবশ্যই লাভ করিবে। 

গুধু স্নানে নয়, আহার বিহারাদ্ি সকল কম্মে এইরূপে 

তাহার সেবা করিবে এবং সে সেবায় সাধারণ , উপকরণগুলি 

অসামান্য উপকরণে পরিণত করিয়া লইবে। শাস্ত্রে যে পুজার 

ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই সাধারণ পুজার উপকরণগুলি 

অসাধার্ণ ভাবিয়া অপ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু এ সকল সাধারণ ভাব,ব্যতীত নিত্য অন্ততঃ একবার 
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করিয়া রিশেষভাবে তগকন্মপরায়ণ হইতে হইবে । আর সে 

কম্মধারা কতকট! এই ভাবে হইবে, | 

প্রথম তুমি আসনে উপবেশন করিয়। সত্যবোধের দ্বারা 

অন্তরাকাশ উপলব্ধি করিবে। যাহার যতটুকু স্বচ্ছ হইয়াছে, 
সে সেইরূপ স্বচ্ছতা লইয়াই করিতে পারে । তবে যত পারা 
যায়, ষত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে আকাশ স্বচ্ছ করিয়া লইবে ॥ 

তারপর সেই আকাশকে প্রাণ বলিয়া ধারণা করিবে। 

প্রাণ বলিতে কি বুঝায়, আমি পূর্বেব বলিয়াছি। তোমার 

সচেতন সত্তাবোধ, সেই সত্তা জীবনময়, জীবস্ত ও পরম- 

স্থখম্বরূপ, গ্রীন্তি ও মমতাময় এবং তিনিই দ্রষ্টা মস্ত! ভ্রাতা 

শ্রোতা রসয়িতা আর তিনিই তোমার জন্স্থিতিলয়ের আশ্রয়-_ 

তোমার 'অহং"টির একাস্ত আশ্রয় । “আমি” বলিয়! যে বুদ্ধি তুমি 
সর্ববদা অন্ুভব' কর, তাহ সাক্ষাদভাবে প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত । 
তিনিই “অহং, আকার লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, এইবূপ 

ধারণা করিবে। 

অনুভূতির ছুই অংশ আছে-যে অংশে নামরূপগুলি 

ফোটে, সেই'অংশ মন, আর সেই গুণ বা রূপ ফুটিয়া তোমার 

যেজ্ছদয়োদেক্ন হয়, উহাই সাক্ষাৎ প্রাণপ্রকাশ । যেমন পিতা 

বলিলে পিতার রূপ অনুভব হয় এবং সঙ্গেসঙ্গে পিতৃহ্ের বোধে 
অভিভূত হইয়া ভোমরা ভক্তিপ্রুত হও। এই, যে 'ভক্তিপ্রুত 

হওয়া, ইহাই, প্রাণের সাক্ষাণ্ড প্রকাশ। এইরূপ তঁগবান্কে 

বখন ধারণ করিবে, তখন ভগবানে সত্যবোধের সাহায্যে এই 
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হৃদয়োছ্ধেলন উদ্দ্ধ করিবে। সত্যবোধ হইলেই ইহা হইতে 
বাধ্য। 

প্রাণ দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যেঃ তুমি বেরূপ 

ধারণা করিবে, সেইরূপ বোধ তোমার সমগ্র দেহে বা তোমার 

সমগ্র অস্তিত্বে ব্যপ্ত হইয়। পড়িবে । অনেক সময় এমন হয় নে, 

বুদ্ধির এক প্রান্তে ধারণানুঘার়ী বোধ হইতে থাকে, কিন্তু বুদ্ধির 

অন্যাংশে তোমার সাধারশ সপ্তাভাব ও অচেতন জগদ ভাবের 

ছায়াথাকে। যেমন পানা-ঢাক। পুকুরে কোন স্থানে পানাগুলি 

সরিয়া গেলে একটু জল দেখা যায়, কিন্তু তাহার চারি পারছে 

পান৷ দৃষ্ট হয়, তদ্রপ চিত্তাকাশটার একটা পরিধি প্রকাশ পায়; 

কিন্কু অন্যান্য বুদ্ধি, অন্ততঃ তোমার নিজের অহংবুদ্ধিটি স্বতু্ত 
ভাবে কথনও খুব স্পষ্ট, কখনও বাঅস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকে। 
এরূপ অবস্থায় বুঝিবে, তুমি বুদ্ধিক্ষেত্রেরই বিব্ধন দেখিতেছ। 
সে আকাশ অন্তরাকাশ নহে। বাহা দৃষ্টিতে একান্ত নিশ্মল, 
গগনতুল্য ষে আকাশ দূর হইতে দেখিতে অতি উজ্জ্বল 
জ্যোভিঃসম্পন্ন, নীলিমার নিগ্ধতামাথান_-যে আকাশ উদয় 

হইবামাত্র তোমার সমগ্র তুমিত্বের বোধটুকু তন্ময় হইয়া 
যাইবে, উহাই যেন তুমি, ঠিক এই প্রকারের যোধ আসিতে 
থাকিবে, প্রবিষ$ হইলে যাহা অরূপ প্রত্যক্ষময়,। সেই 
আকাশ উদয় হইলে, তখন বুঝিবে, অন্তরাকাশ নিকটস্থ 

হইতেছে । ওরে, গগন যেমন 'নিকটে বর্ণহীন__দুরে বরণমর়, 
অন্তরাকাশও তেমনই রে! তোমীর সর্বদেহের__সমস্ত সত্তা- 

চি 
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বোধের স্তরে অস্তরে যেন উহাই রহিয়াছে, এইরূপ যখন বোধ 
হইতে থাকিবে, তখন বুঝিবে, অন্তরাকাশ আগতপ্রায়। 

"ওরে, অহংবোধ এককালে বিলুপ্ত বা উপাস্তভাবে সহজে 
পরিণমিত হয়,না: অনেক পরিমাণে হইয়া যায়। এবং 
তখন ষ্টানদৃশ্য-ভেদ সহজে অনুমান করা যায় না, কিন্তু 

যতক্ষণ দৃশ্য-বোধ এককালীন গিয়া আপনি আপনাকে জান্তিতেছ, 
এরূপ স্বসম্বেদনের ভাব না হয়, ততক্ষণ পুর্ণ চিৎক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
হওয়া হর না। 

তা নাই হউক, ক্ষতি নাই। ওই আকাশই যখন ৃশ্যব 

তাসিতে থাকিরে, তুমিও আপনাকে কতকাংশে ওই আকাশবং 

বোধ করিবে, তখন ভ্রৌমার ভূমি পাইয়া বলিয়া! ধরিয়া 
লইবে | 

তখন তোঙার মনে হইবে, ষেন একটা আকাশ দ্বারা তুমি, 

সর্ববভোভাবে--চন্ম যেমন দেহ আবৃত করিয়। রাখে, তত্রপ 

বেষ্টিত হইয়া অথবা তুমিই ওই আকাশ । ইহাকে যোগশাস্ত্রে 
বিশোকা বা জ্োতিত্মতী বলে । 

ষ্ঠ ও দৃশ্যের এইরূপ মাংশিক সংমিশ্রণ ভাব ফুটিলে, 
উহু! থে জজানুনুত্তি এবং উনিই প্রীণ, সত্য সত্য উনিই প্রাণ, 

এই ভাব আশরোপ করিবে । 

প্রাণ তুমি, প্রাণ তুমি । প্রাণ তুমি আমার, প্রাণ ভুমি এ 
বিশ্বের, তুমিই রহিয়াছ, অন্ত কেহ নাই, কেহ নাই, শুধুপ্রাণময়, 
চৈতন্ময় আত্মা-_-এইরূপে ছেতন্যময় হইতে থাকিবে । 

১৪ 
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ভেদ করিতে খাকিবে--আকাশের পর আকাশ । প্রাণের 

শর্থ অনুভব করিতে করিতে যহ সত্যবোঁধে নীর্ধ্যবান্ হইবে, 
ত5 আকাশের পর আকাশ ভেদ হইতে থাকিবে জড় 

আাকাশভাব ঘুচিয়া তত বোধময়, অনু ময় ন! বেদনময় নির্মল 

গগন প্রকাশ পাইতে থাকিবে । আর তত মনকে ইইবে, এই 

অধম--এই যথার্থ আমি। 

এইরূপে প্রাণের সানিধা লাভ করিলে তোমর! 

অন্তর]কাশঢারা জীব হইলে । 

ওরে! ওই আকাশে সব আচ রে সব মানে বাহিরের 

এই বিশ্বঃ এই আকাশ, এই স্ষা, এই চক্র, এই সমস্ত "মনে 

করিবামাত্র ভোম।র দৃষ্টিগোচর হইধে। সংঘত ভইয়া থাকিলে 

তুমি সেই সৃর্যো, চন্ছে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সমস্ত পরিচয় 
তাত হইতে পারিবে। 

কখনও মনে হইবে, আমিই সব হইয়াডি। আমিই স্্ধ্য, 

আমি চন্দ্র, আমিই আকাশ, বায়, অগ্রি, জল, বিদুৎ, লোক- 

সকল, যাহ! | 

আবার কখনও মনে হইবে) তিনিই সব-ঞগ্সআমি তাহাকে 

দেখতেছি। 

আবার কখন ভোক্তা ভোগ্য কিছু থাকিবে ন", শুধু চুন্মকময়, 
প্রিযতময়, স্বখস্থরূপ, জবনস্বরূপ, সন্তাস্বরপ ক্ষণিক অবস্থান ও 

উদ্বেলপনময় আনন্দের উচ্ছ্বাসেতস্তাব হইতে ব্যিতি।  £ 

আর অধিক্ঠাংশ সময় এ কেত্রের গুভীরতা অনুসারে বিক্ষেপ, : 
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গদ গাদদভাব ও ভাষা, প্রাণোন্সাদকর উল্লাস, কম্পন, লম্ফন, 

অচল 'অটল জীবন্ত বোধের প্রকাশ ও তাহার শ্ক,ত্তিতে 
অলৌকিক শক্তি ও ভাবের বিকাশ এবং আপনাকে স্বাধীন ও 
মুক্ত বলিরা বোধ ফুটিতে থাকিবে । 

মনে হইবে আর কিছু দেখিব না, আর বাহা জগতের 

দিকে দৃষ্টি ফিরাইব না; তোমাকে এই বক্ষে যেমন পাইয়াছি, 
এইরূপ বক্ষে ধরিয়। চিরদিন অবস্থান করি। ওগো, তুমি 

থাক__-যেও না গো--যেও না গো__-আমি তোমায় ছাড়িব না, 

আমি ভোমায় এহদ্য় হইতে বাহির করিয়া দিব না,*তুমি 
মায় তোমার এহদয় হইতে বাহির করিয়া দিও না। 

“£মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাণু, মা মাংব্রহ্ম নিরাকরোৎ।” 

আবার বাহিরে ষখন সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে ওই 
আকাশমুন্তি আবিভূ ত হইবেন, তখন তোমার লম্ফন, আবেগ, 

লুষঠন, জড়াইয়া ধরিতে যাওয়া, তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
হইবার জন্য উলষ্তরান্ত প্রয়াস, বিকট চীৎকার, এই সব প্রবলবেগে 
ফুটতে থাকিবে । তোমরা শ্রীচৈতন্তাদি মহাপুরুষের যে ভাব- 
সকলের কথা শুনিয়াছ, তাহা এই প্রাণোন্মেষের বাহা' লক্ষণ। 

ওরে*জল অগ্নি বিষ অমৃত জ্ঞান থাকে না তখন, বাহিরের 

বস্ত্র অবলম্বন করিয়। প্রাণগ্রস্থি প্রকাশ হুয়া পড়ে । 

অবশ্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা আমিলেই এ সব লক্ষণ প্রকাশ 
পায়; কিন্তু প্রাণগ্রস্থির প্রকাশেই ইহা অতি নিবিড় ও স্থায়ি- 
ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। 



ক ৮ গু ক থাতস্ভর। 

যাহার! নুগ্তিবিশেষের উপাসক, তাহারা ইচ্ছ! করিলে 
ওই অন্যরাকীশে তাহাদিগের ঈপ্সিত মুক্তি দর্শন* করিয়। কুতার্থ 

হইতে পারে। তাহারা ওই আকাশ আবির্ভাব হইবার পর 

যখন দেখিবে, আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নাই, অন্ততঃ কতক 

পরিমাণে ফাকা হলেও চলিতে পারে_যখন সে নিজেও ওই 
আকাশ, এইরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে এবং সে আ'কাশের 

মধোই নিজেকে মগ্ন দেখে, তখন কোন মুগ্তি স্মরণ করিবামাত্র 

সে আকাশ মুন্তিময়ী হইয়া যায়। হয় আপনিও, তাহাই 

হইয়া যায় অথব! আপনি সেহ মৃগ্ডিময়ার অন্তরে থাকিয়াই 
তাহাকে দেখিতেছে, এরূপ বোধ করে। তখুন সেই মুর্তিতে 
প্রাণ উপাসনা করিতে হয়। তুমি আম্মার প্রাণ, আমার সাক্ষাৎ 

প্রাণ তুমি, এই ভাবে করিতে গেলে দুই দিকে চেতন-গতি 
হইতে পারে,স্বরূপের দিকে অথবা মুন্তির দিকে । প্রাণ- 

স্বব্ূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলে__তুমি প্রাণ, সাক্ষাৎ প্রাণ, 
এই ভাবে সে প্রতীকে প্রাণস্বরূপের ভাব আবোপ করিতে 

থাকিবে। এবং জ্যবনমধী নুগ্ডি দর্শনহই ভোমার অভিলাষ 

হইলে, তোমার প্রাণ যে এই ঘুণ্তিই পরিগ্রহণ করিয়াছেন, 

ইহাতেই বিশেষ করিয়া সতাপ্রতিষ্ঠা করিবে; শর্থাৎ প্রণের 
স্বরূপভাবের যতটা সেইআকাশরূপে উপলব্ধ হইতেছে, তাহার 
উপর মুস্টি আরোপ করিয়া রাখিবে এবং লেই মুত্তিই যে সর্বব- 
তবৰময়, শব্দমযু, বূপমব, রসময়,গন্ধময়, বাঙমনোমর়, ইক্ড্রিয়ময়, 
প্রাণময়, এইরূপ ধারণ: করিয়া্ঁনজের ইন্দিয়সকল ঠাহাতে 
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আরোপ ক্লরিতে থাকিবে । আর ভাবেবে, ইনি প্রিয় অপেক্ষ। 

প্রিয়, » বুদ্ধির কতটুকু অংশ মাত্র সেই মৃন্তিতে তন্ময় হয় ত 

হইবে এবং তুমি ও তোমার ইন্দ্রিয়াদিময় সত্ত। যেন স্বতন্ত 

একজন, এরূপ,বোধ হইতে পারে; কিন্তু তোমার সমগ্র 

ইন্দ্রিয়াদিই মে তাহার ইন্দ্রিয়, তোমাতে অবস্থিত সকল তব যে 

তাহ।রই তন্বমর প্রকাশ, তুমি আর নাই, তিনিই সর্বেক্দ্রিয়ময় 

হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যে যত 
অন্তু্রাকীশে অধিকার লাঁভ করিয়াছে, সে-ই তত সুচারুরূপে 

এ ভাবে আপনার জীবন-সত্ত! হইতে মন, ইক্দিয় ও সমস্ত তত্ব 

তাহার করিয়া দিতে পারে বা সম্যকভাবে সে ততই তংস্বরূপ 
পরিগ্রহণ করিতে পারে ।' 

কিন্ত সম্যক্রূপে না পারিলেও এই ভাবে সমস্ত তাহাতে 

আরোপ করিতে প্রয়াস পাইবে। 

মোট কথা, সব্বতোঁভাবে প্রাণ হইতে বাহ দেহ অবধি 

অভীষ্ট মুত্তির আঁকার লাভ করিলেই সেই দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠ 

করা হয়। ওইরূপ করিতে পারিলে পরমাত্মার ক্ষেত্র হইতে 

তন্তাবীয় শক্তি*তোমাঁতেই বিকাশ পাইতে থাকিবে । 

»প্রাণগ্রন্থিকে এইরূপ ভাবে নিত্য অনুশীলনময় করিয়া 
রাখিবে। এইরূপ রাখিতে রাখিতে প্রতিভাজ্ঞান ও তৰপ্রজ্ঞা 
উন্তাসিত হইবে । 

* তত্বপ্রত্ঞা অর্থাত তব উপলব্ধি। শব্দস্পর্ট রূপ *্রস গন্ধ 

আপনার ভিতরই ধীরে ধীরে অনুভব করিতে থাকিবে। 



৯১৪ গতর! 

পরমতর অর্থা জ্ঞানস্বরূপতার বোধ উজ্জ্লতর "হইতে 

“থাকিবে ; সংজ্ঞার দ্বারা বাহ! কিছু বুঝা যায়, সে সমস্তই যে 
ছ্ধানেরই বিভিন্ন আয়তন ও হৃদয়েই সমস্ত, প্রতিষ্টিত, ইহা 

দেখিতে পাইবে। ও 

মনে কর, তোমার মৃত পিতার উদ্দেশে তুমি তপণ “করি- 
তেছ।* তুমি অন্তরেই সে পিতাকে দেখিতে পাইবে ও তাহার 

তৃপ্তি বিধান হইতেছে দেখিয়া তুমি পুলকময় হইবে, যদি 

তোমার এই অস্তুরাকাশে এমন অধিকার আসিয়া থাকে যে, 
পিতৃৰো আবাহনমাত্র ফুটাইয়া তুলিতে পার। এই হৃদয়ই 

পিতা মাতা ভ্রাতা সখা গুরু-_সকল মুন্তি। এ সকল তোমার 

হৃদয়েরই ভিন্ন ভিন্ন আয়তন । আর বিরাটে ও ওইরূপ আয়তন- 

সকল বিদ্ধমান। বিরাটে পিতঁলোক, মাতৃলোক, সখিলোক 

শ্রুভৃতি সমস্ত রহিয়াছে । বিরাট, হৃদয়েরই ভিন্ন ভিন্ন ওই সকল 
আয়তন, বিরাটে না থাকিলে আমাদিগের হৃদয়েও থাকিত না। 

আমর! হৃদয়ে ওই আয়তন ফুটাইয়া ভুলিতে সক্ষম হইহুল.এই 
সকল “আয়তন বিরাটস্থ উক্তরূপ আয়তনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 
বাএক ক্ষেত্র বলিয়া তোমার পিতা প্রভৃতির উদ্দেশে কৃত 

তর্পণে বিরাটে সেই লোক পরিতৃপ্ত হয়। | 

যেমন ধন্মশাল। সর্বসাধারণের জন্য, সকলেই তাহাতে 

পথের মাঝে আশ্রয় লইতে পারে; কিন্ত সেই ধর্মমশালা 

নিশ্মাণ করিতে বা তাহার ব্যয় নির্বাহ করিতে. যদি কেহ' 

সাময়িক বাঁ এককালীন কোন প্রকার সাহায্য করে, তবে সেই 
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সাহায্যকারীর আত্মীয় সে ধন্মশালায় যেমন বিশিষ্ট সন্বদ্ধনা পায় 

ও বিশিষ্ট গৌরব বোধ করে, তদ্রপ আমাদিগের কৃত শ্রাদ্ধাদি 

ক্রিয়ার দ্বারা পারলৌকিক পথে ওই পিতলোকে মৃত আত্মীয়েরা 
বিশিষ্ট আনন্দ, বিশিষ্ট সংবদ্ধন! লাভ করিতে পারেন। 

রঃ কিন্তু এ ৬ সকল কথ। এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন 

নাই? .শুধু জানিয়। রাখ, তোমার প্রাণ-ক্ষেত্র লাভ হইলেই 

তোমার ভূক্তি ও মুক্তি, উভয় লাভ হইবার কেন্দ্র লীভ 

হইল। * এ ক্ষেত্রের অন্যতম লক্ষণ স্বাধীন ভাব। সাধারণতঃ 

মানুষ “আমি” “আমি”? করে, কিন্কু কোন্টী ঠিক “আমিঠ, 

ইহ! ধরিতে পারে না । এই ক্ষেত্রে সেই “আমি” যেন তাহির 

হইয়া পন্ডে। “আমি” বলিতে “অহং বুদ্ধির কথা বলিতেছি 
না। প্রকৃত “অন্তর” বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উপলদ্ষিই 
এখানকার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাহার অন্তর বলিয়া আর কোন 

আবরণগুপ্ত সত্তা নাই । যত কিছু, সমস্ত বাহির__আর ইনি 
অন্তর, এইরূপ বোধ হইতে থাকিবে। 

এখানে আর একটা উপলব্ধি প্রত্যক্ষটত হয়। এখানে 

প্রবেশ করিরা*যাহ। মনে পড়িয়া যাইবে, তাহাই প্রকাশ হইবে । 

কিন্ত্র মনে হইবে, উহা ওই অন্তরেই গ্রকাশ পাইল; কিন্ত তবু 

যেন অন্তরের বাহিরে ৷ অনুভূতি হইতে অন্ুভাব্য প্রকাশ পায়, 
কিন্ত অনুভূতি ও অনুভাব্য ভিন্ন হইয়া যায়, আর ওই 
স্ননুভাব্যটিকে যেখানে দেখিতে পাই, উহাইবুদ্ি' বা মনু। পিতার 
দৃষ্টান্ত দিতেছিলাম। পিতার মৃত্তি যেখানে ফুটিল, উহাই মন 



২১৬ * খতস্তরা, 

এবং পিতৃ্বরূপ যে বোধ প্রবাহ, উহ্নাই প্রাণ । আর সেই প্রবাহ 

ধরিয়া রাখিতেতপারিলেই সে পিত্ৃদু্তি প্রানময় হয় । 
ইহ খুব সভজ্ত, যদি অস্তর বা প্রিয়বোধ খুলিয়া থাকে; 

নঠণা স্টনিহে কঠিন কোধ হইতে পারে। খাহা হউক, এই-, 
কপ শস্তশীলন করিতে করিতে তবে প্রাণ-সত্থায়, স্থিতিলাভ. 
করিতে পারা যায়। কিন্তু সেস্থিতি লাভ করিতে হইলে 
এ প্রাণ ব1 হদয়গ্রন্থির গতি লয়ের পথে লইয়া যাইতে 
হইবে। সেকথা রুদ্রগ্রন্তি বলিবাঁর সময় বলিব। আর 
লফের পথে গঠি তখনই তোমার পাক্ষ সন্তন হইবে, যখন 

.ঠাম।র*প্রাণকে পাইয়া প্রাণেই ভুমি থাকিতে চাহিবে, অন্য 

কিছু চাহিবার তোমার বৃত্তি ফুটিবে না । অবশ্য আমি ক্ষণিক 

লয়ের কথ! বলিতেছি না, নিব্বিকল্প লয়ের কথা বলিতেছি । 

কিন্তু প্রাণগ্রন্থির আর একটী লক্ষণের কথা বলি এই 

প্রাণহ্রান্থিতে কোন কিছু আবিভূতি হইলে জীবিন্ভীবেই আবি- 

ভূতি হয়। যৌবনে স্ত্রী বা পুরুষের যে ভালবাসার অস্বাভাবিক 
আকর্মণ অনুভব হয়, উহ এই প্রাণগ্রান্থর প্রবাহ। প্রাণগ্রস্থিতে 
যে আমায় পরম পরশ দিবে, সে আমাতে জীবন্ত-_-সঙ্ভীব__ 

তাহাকে আমি সর্বদা অন্ভব করিব, মে আমায়ু আকর্ষণ 

করিতেছে, তাহাকে মুদ্তিমান্ হইয়া আবির্ভাব হইতে দেখিতে 
পাইব। ভাঙার ইঙ্গিত মত চলিতে আমি সঙহকত্র বাধা উপেক্ষা 

করিন। অবশ্য প্রাণগ্রন্থিতে আকস্মিক অতিভূতির ফলস্বরূপ, 
এরকম হয়। কিন্তু সাধন-পর্থে এ গ্রন্থিতে প্রবেশ করিলে 
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প্রাণের জন্য এ প্রাণের গতি প্রাণের অভিভূতি নয় 

প্রকাশ। 

'কোঁন শ্রির বস্ত্র বা প্রিয় ব্যক্তিকে নিকটে পাইলে যেন 

প্রাণ লাভ করিলে, এইরূপ তোমাদের মনে হয়। সেই অনু- 

ভূতিটি ধরিয়া স্বীয় জীবস্ত সন্তার অনুভূতি লক্ষা করিবে । সেটি 
হৃদয়ের সন্যক্ তৃপ্তি, আর সেই সম্যক তৃপ্তি তোমার ভৌতিক 
জীবন বা জীবনের বদ্ধক। প্রাণের মে ছুই মুন্তির কগা পুর্ব্বে 

বলিয়াছি, সেই দুইটির ভাবের এইরূপ সমন্বয় করিয়া লইয়া, ৃ 

তাহান্েই যে তোমার মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং শব্দ স্পর্শাদি, 

জাত হয়, ইহা* ধারণ! করিয়া, উহাতে বুদ্ধিযুক্ত থাকিয়া প্রাণ- 

প্রতিষ্ঠার অভ্যাস করিট্ব। প্রিয়ত্রনোধই প্রাণগ্রন্থির প্রধান 

অবলম্বন, ইহা ভুলিও না। শ্রুতি সেই জন্য প্রাণকে প্রিয় 

বলিরা বিশেঘন্ভাবে উপাসন1! করিতে বলিয়াছেন। “প্রিয় !, 

আমার জীবন, আমার সব্বস্বঃ১ আমার সন্া, আমার সকল 

"ব্যথার সমব্যথা, আমার সকল বেদনের আদরকারী, আমার 
সকল চাঞ্চল্যের দরদী ওগো আমার* আদরের কাঙ্গাল, 
আমার প্রশ্ডিদানের মুখাপেক্ষী, ওগে। অবহেলায় অবিচল, 

অগ্রাহ্েও আনিমিষ দ্রন্টা, তুমি আমায় বরণ করিয়া লও, 

বরণ করিয়া লও” এই ভাবে প্রাণক্কে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত 

করিবার অভ্যান করিবে । 



অন্তরাকাশ প্রকাশ-প্রণালী 
নামরূপাদি বাদ দিয়া গুধু থাকাটুকু ভাঁবিতে গেলে যাহা 

পাও, সেইটাই আত্মার থাকা এবং তাহাই তোমার জন্মলয়েরও 
অবস্থানের আশ্রয়, এই ভাবের প্রন্যয়টা ফুটাইয়া বুদ্ধিতে 
প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলেই তাহার অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইল 
বুঝিবে। এই শস্তিত্বের এক দিকে আছ ভুমি, আর উহারই 

অঙ্গদাকে তোমার উপাস্থা | অর্থাং বিশ্ুদ্ধভাবে ওইটি ফুটাইয়। 

কুলিলেই তোমার দেবতার সন্তার যেন দেখা পাইয়াছ, শুধু 
তাহাতে তাহার রূপ, গুণ, ধণ্ম বা মর্হিমা, এইগুলি মাত্র থেন 

দেখিতে বাকী রহিরাছে, এইরূপ জানিবে। 

, তারপর সেই অস্তি্ব যে বোধময়, এইরূপ প্রত্যয় ফুটিলেই 
'নেহ নানাস্ডি কিঞ্চন”_-আর কিছু নাই, কেভ নাই, ইনিই 
রঠিয়াছেন, এই ভাবে তাহার উপর সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে ॥ কিন্ত 

পূর্বেবের সন্তা-বোধটি ষেন ভাঙ্গিয় নাযায়। আমি বলিরাছি, 

উহ্াই তোমার সমস্থ চিন্তা, ভাবনা! বা অনুভূতির, "এমন কি, 
তোমার নিজের সম্ভার ও অবস্থানের একমাত্র ভূমি। ঠআর্ 
কেহ নাই, আর কিছু'নাই, ইনিই রহিয়াছেন, ইনিই রহিয়াছেন” 
এই ভাবে ইনিই আমার আশ্রয়, এইভাবের সাহায্যে সেইটিকে 
স্বীয় অন্তুপ্জে অখগ্ডভাবে উদ্ধদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে সমস্ত 

বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গিয়া, মাত্র এক অকাশলিঙ্গ সহ! উপলদ্ধি 
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হইতে থাকিবে ; আকাশমোড়া আকাশৈর মত নিজেকে বোধ 

হইঠে থাকিবে। ইহা অপূর্ব শাস্তিপ্রদ এবং সমস্ত ছুঃখ যেন 
দুর হইয়! গেল, এইব্ূপ তখন বোধ হইতে থাকিবে । 

** কিন্তু সকলের তত দূর প্রথমেই হইবে না। খানিকটা 

আকৃাশ* যেন বুকের ভিতর রহিয়াছে, আর তাহার চারি ধারে 
যেন অন্যান্য বুদ্ধি ছায়াব রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হষ্টবে; 
যেমন পানা পুকুরে একটু পানা কোনও স্থান হইতে সরাইয়া 

দিলে চারি,ধারে পানার দ্বারা বেষ্টিত একটু জল দেখা যায়, সেই 
মত্ত আকাশ যেন দেখিতে পাইতে, এইরূপ কাহারও কাহারও 
বোধ হইবে। আবার অনেকেরই প্রথমে উহা যেন চক্ষের 

সম্মুখে বাহিরে দেখিতেছি, বুকের ভিতরে নহে, এইরূপ মনে 

হইবে । যাহা হউক, যথাসাধ্য অন্তরবোধের উপর সত্য প্রতিষ্ঠার 
সাহায্যে উহাকে অস্তরস্থ বলিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইবে এবং, 
“আর কেহ নাই, অন্য কিছু নাই” এইবূপ সত্যপ্রতিষ্ঠার 
সাহায্যে, এই আকাশকে নিশ্মল, সব্বাস্তবণাপী ও ক্সিদ্ধ 

জ্যোতির্য়রূপে আবিসভূতি করিতে চেষ্টা করিবে। বিরাট 
বিশ্বরূপ্রের ধারণা করিতে পারিলেও এই আকাশ আপনি 

ফুটিয়া উঠে ।* ইহাই বাহ সত্য প্রতিষ্ঠার সার্থকতা । 

যোগশান্দ্রে এই আকাশকে বিশোকা বা জ্যোতিত্মতী বলে। 

এ আকাশ হৃদয়েই ফোটে, এ জন্য ইহাকে হৃদয়াকাশ বলা 

ধাইতে পারে-সত্য, কিন্তু যতক্ষণ ইহা দৃশ্যবত থাকিবে” ততক্ষণ, 
ইহাকে ঠিক হৃদয়াকাশ না৷ বলিয়া চিন্তাকাশই বলিবে। 



২২5 খতজ্ঞর। 

জদ্যাকাশ মাও দুশ্যবশ প্লাকে না, ডুষ্টা দৃশ্য এক হইয়া! গিয়া 
*অনাবিল অন্ুভতির গগন বিরাজ করে, উহাই প্রকৃত হাদয়া- 

কাশ। ললা?ট মন ও চক্ষু ধারণ করিলে যে তাব্র জ্যোতি ও 

আকাশ ফোটে, উঠা ঢাক্ষষাকাশ ও চাক্ষুষ জ্যোতি । উহা 
তোনাদিগের লক্ষ্য নঙে এবং উহা তাত্র বেগ দিয়'হঠক্রিয়ার 

সাহামা, গ্রহণ করিতে তোমাদিগকে আমি বলি না! । কেন না, 

উহাতে প্রাণসনা দুলভি হইয়া পড়ে। তবে অবশ্য উহাও 

চিন্তাকাশ ও পরে চিদাকাশ আনিয়া দিতে সক্ষম হয়। “কিন্তু 

উচ্াঁ দেখিবার আবশ্বাকতা নাই। কেন না, সময়ে সময়ে উহা 
করিতে করিতে শিরঃপাড়া দেখা দিতে পারে। অনেকে 
আদ্ৰাচক্রে বা ললাটে ওইরূপ বেগ দিতে গিয়া শিরোরোগ গ্রস্ত 

হইয়। থাকে । তবে যাহারা ধীরে ধীরে অভ্যাস করে, তাহা- 

দিগের সহসা আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। তাহারা আঙ্ঞা- 
চক্রে চিত্ত ধারণা করিয়া, জ্যোতি ফুটাইয়! লইয়া, সেই 

জ্োঠিকে ব্যাপক করিয়া লইতে পারে। অনেকে নাদ 

অবলম্বন করিয়া জেনতি ও আকাশ ফুটাইয়া লয়। আমি 

বলি, কৃত্রিম হঠ উপা'য়-সকল অবলম্বন ন। করিয়া, * ভগবদ্ভাব 
প্রণোদিত হইয়। উপাসন। করিতে করিতে হৃদয়াকাশ আবির্ভাব 

হওয়াই সর্বাপেক্ষা সহজ ও যথার্থ সার্থকতা । নতুবা মাত্র 

জড় টিব্রাকাশ ফুটিরা বিশেষ কোন উন্নত ক্ষেত্রে জীবকে 
পরিচালিতকরিতে পারে না। গুরে, “প্রাণের জন্য প্রাণ না 
কাদিলে প্রাণের দেখা পাওয়া যায়না” এ কথা তোরা ভুলিস 
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না। ,তবে এই আকাশাদি প্রা্াবির্ভাবের লক্ষণ বলিয়া 

এগুলির সম্বন্ধে একটু বলিতেছি। | 
প্রাণায়াম সাহায্যেও এই আকাশকে স্থির ও স্থায়িভাবে 

ধরিয়া রাখা যাইতৈ পারে। যখন নিজের অন্তরে আকাশ 

ফুটিবে। তখন শ্বাস-প্র্থাস যেন মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া 

উদ্ধ * নিম্বভাবে যাতায়াত করিতেছে, এইরূপ বোধ করিবে । 

ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থির হইয়া আসিবে ও আকাশ স্থায়ী 

হইকে। গ্রে, সন্াপ্রতিষ্ঠা হইলে এসব আপমা হইতেই 

হইতে থাকিবে, ভাবিতে হইবে না। প্রথম অবস্থায় ইহা 
'সভায়ক হইতে পারে । 



“সন রহুধা ভবাতি” 

তোমরা সৌভরি মুনির বৃত্তান্ত বোর হয় অনেকেই স্গান। 
তিনি সমাধিভঙ্গে একদিন সংসারা হইবার ইচ্ছা করিলেন। 

সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের প্রাণে যাহা উদ্দিত হয়, তাগা একান্ত 
সজাব। হচ্ছ! হইলে আর হাহা সম্পন্ন না হইয়। যায়. না। 

সতাপ্রতিষ্ঠ পুরুষের “কু” এন্তু” বিচারের অবসর থাকে না। 
তাহার চক্ষে সবই স্থ। যে ভগবানকে আশ্রয়রূপে পায়, সে 
ক্ষিএ ভগম্মুণ্তি জগতের কোন কিছুহে “কু” দেখিতে পার? 

স্বাধীন আগ্তকাম পুরুষের কামনায় বাহা উদিত ভয়, তাকাই 
তিনি পূর্ণ করিয়া লয়েন। সৌভরি দেশের রাজার নিকট 

উপস্থিত হইয়| বলিলেন,_-“মামি সংসারী হইতে অভিলাষী 
হইয়াছি। শুনিলাম, আপনার কন্থা আছে, আমার করে 

আপনার কন্যাকে সমর্পণ করুন |” সর্বনাশ! অনস্ত স্থখসম্পদে 

প্রতিপালিতা। কন্যাকে দরিদ্র, কদাকার তপস্বীর করে কেমন 

করিয়া সমপণ করিবেন। অথচ তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যাখ্যাত 

হইলে ক্রুদ্ধ হইয়। অভিশাপ করিতে পারে, ,সেত আরও 

ভীষণ! কুটবুদ্ধি ন্বপতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 
“আপনার প্রার্থন/ পূরণ করিতে পারিলে আমি কৃতকতার্থ হইতে 
পারিতাম; আমার নিজের কোন অমত লাই কিন্তু আশঙ্কা 

হয়ঃ অমোর ফোন কন্যাই যদি আপনার সহিত বিবাহে অভিমত 

নাদেয়?* খধি হাসিয়া বলিলেন. “সে জনা আপনার “কান 
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চিন্তার কারণ নাই--আপনাঁর কন্যাদিগের মধ্যে কেহ যদি 

আমায় বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবেই,এ পরিণয়-কার্যা 
আপনি সম্পন্ন করিয়া দিবেন। অস্বীকৃতা হইলে আমি সন্তুষ্ট- 

চিত্তে ফিরিয়া যাইব। আপনার সে জন্য কোন আশঙ্কা নাই।” 

নৃপতি শাসে ফিরিয়া পাইলেন। ভাবিলেন, এ কদর্য কঠোর 
মুগ্তি দেখিয়া! কন্যাদিগের মধ্যে কেহই ইহাকে পতি বলিয়া বরণ 
করিতে স্বীকৃত হইবে না । | 

'সৌভরিকে কন্যাদিগের মহলে প্রেরণ করা হইল । ক্ষণ 

পরে রাজা কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া কন্াদিগের আলয়ে গিয়া 
দেখিলেন, রি আশ্চধ্য ! রাজার কন্যারা, সকলেই- সেই 

খধিকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্ল! ! 

একান্ত বিষ মনে কন্যাদিগের সানুনয় অনুরোধে রাজা 

সকল কন্যাগুলিকেই খধির করে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে 
ববি ভ্্রীগুলিকে অনেক বুঝাইলেন,__ দেখ, আমি দরিদ্র গৃহহীন; 

তোমরা অসীম সুখে প্রতিপালিতা রাজকন্যা, আমার অনুগমন 

করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইরে । রাজছুহিতারা সে 

কথায় কর্ণপাত করিল না। প্রান্তরে হউক, বৃক্ষতলে হউক, 
তাহার সহিত একত্রে থাকিতে পারিলেই তাহার! কৃতার্থ হইবে । 

রাজ! সকল কন্যাকেই খধির সহিভ পাঁঠাইয়! দিলেন। 

বনচারিণী কন্যাদিগের কত না দুর্দাশা হইতেছে ভাবিয়া রাজা 

কিছু দিন পরে সৌভরির অন্বেষণে বহির্গত হইলেস। বহুদুর- 
ব্যাপী ঘন অরণ্য। সেই য়োজনব্যাপী অরণ্যের মধ্যে সৌভরির 
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আশ্রম, এই মাত্র সন্ধান অবগত হইয়া রাজা অন্বেষণু করিতে 

॥ করিতে বনের মধ্যে বহুদূর প্রবিষ্ট হইয়। সহসা দেখিলেন, এক 
প্রকাণ্ড নগরের সমাপে উপস্থিত হইয়াছেন । সেখানে কোন 

ধনজনসম্পন্ন নগর থাকিতে পারে, ইহা রাজার জানাই ছিল না। 

চিনি জনেক পথিককে জিচ্ভাসা করিলেন-__সে.নগরের নাম 

কি? সৌভরিনগর-_-সে কি মহাশয়! আপনি কোন দেশ 

হইতে আসিতেছেন ? সৌতরি খধির বাজধানী-_-সৌভরিনগর 

আপনি জানেন না? রাঁজা স্তব্ধ! সৌভরি খধির রাজধানী-- 

* সৌভরি রাজ। ! বিশ্ময়ে ধারে ধীরে ক্রমে রাজপ্রাসাদের সমীপে 

গিয়া দ্বারবানদিগকে স্বীর যথার্থ পরিচয় দিলেন ও পরে তিনি 

স্বীয় কন্মাদিগের নিকট নীত হইলেন। 

এত সমৃদ্ধি__এত সম্পংসমাবেশ রাজার নিজেরও নাই। 

রাজা বিস্ময়পুলকে প্রথমা কন্যাকে কেমন ন্থবঞে আছে, জিজ্ঞাস 

করিলেন। কনার উত্তর রাজাকে আরও বিস্মিত করিল। 

খষির গৃহে আপিয়া অনন্ত সম্পদের, অনম্ত স্থখের অধিকারিণ' 

হইয়াছি, খষি সর্ববৃপেক্ষা তাহাকেই প্রীতির চক্ষে দেখেন 

ফষির বিবাহ অবধি আর তপম্ঠাদি কিছুই নাই, দিবানিশি ঝি 
তাহারই মহলে অবস্থান করেন। সে কন্যাটির বড় দুঃখ, 

সে অনেক মন্ুনক্ধ বিনয় করিয়াও খধিকে একদিনের জন্যও 

তাহার অন্য ভগ্নীদিগের নিকট পাঠাইতে পারে না। তাহারং 

অবসর হ্থয় না যে, নিজে গিয়া দেখিয়া আসে। খধি, 

এ অবিচারে সে ভগ্মীগুলি কত মন্দ্াহতা ! 
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রাজ। দ্বিতীয় কন্যার মহলে গেলেন। এ কি ! তাহারও 

কাহিনী ওই গরকই | সে অনন্ত স্থখে আছে; কিন্তু এক ছঃখ-_ 
খষি তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ; তাহার নিকট 
হইতে এক দিনের জন্যও অন্য ভগ্ীর গৃহে পদার্পণ করেন না! 

| তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট, একে একে সকল কন্যার সহিত 

রাজা সাক্ষাৎ করিলেন। ওই একই সৌভাগ্যের কথা, একই 

ছুঃখের কথা । এ কি বিস্ময়কর কাহিনী! একি খধির অপূর্ব 
মহিমা! একা সৌভরি সকল কন্যার গৃহে সর্ববসময়ে 

উপস্থিত !' প্রত্যেকের প্রতি সম অনুরাগময়, প্রত্যেকের নিকট 

একই সময়ে । একজনের নিকট যখন আহারে ব্যাপৃত, অনে)র 
নিকট তখন হয় ত স্নানরত। অন্যের নিকট হয় ত আহা রান্তে 

পালস্কে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। অন্যের সহিত হয় ত রঙ্গ- 

বিলাসে মত্ত আছেন! এই যে সোভরি খধির কাহিনী 

বলিলাম, পরমাত্সাও ঠিক এইরূপেই বহু হইয়া! বিশ্ব রচন! 

করেন। একা বহু হইয়া, বহুরূপে বিভক্ত ভইয়া আপনি 

আপনাকে ভোগ করেন। 
এইখানে একটা কথ! বলিব। তোমরা সময়ে সময়ে সাধনা- 

প্রণালী সম্বন্দে কতকগুলি জটিল সংশয়ের মধ্যে হয় ত পড়িয়া 

থাক। কেহ ভাব, যখন একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন 

অন্য কিছু কোথাও'নাই, তখন “আমি সেই” এই ভাবে সাধনা 
কূরাই ত শ্রেয়ঃ। আমা হইতে ন্ন্য বলিয়! কেনন্তাহার ধারণা 
করিব? এই সম্বন্ধে সাধারণতংগতিন রকম সংশয় হইতে পারে । 

১৫ 
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একান্ত ভিন্ন বোধ বা দ্বৈত বোধ, বিশিষ্টাদ্বৈত বোধ অর্থাৎ তাহারই 

শক্তি আম বাঁ অংশ আমি, কিন্কু তিনি নহি, আর*অদ্বেত বোধ 

বাআমি তিনি এক; এই তিন প্রকার ভাবের কোন্টি অবলম্ব- 

নীয়, এই সংশয়। তোমরা কিছু কর বা না কর, কিন্তু কৌতৃহল 
চরিতার্থ করিবার প্রয়াস তোমাদের প্রায়ই দেখিতে.পাই--আর 
মেধার দ্বারা ও আগ্রহবশে বা কৌতুহলবশে তাহাকে জানিতে 
ভোমর] পর্ববদাই প্রায় ব্যস্ত হও । প্রকূত সত্য জ্ঞানে তাহাকে 

স্ীকার করিলে এ সকল আপনা হইতেই মীমাংসা হইয়া! যায়। 

যাহ! হউক, এইটুকু জানিয়া রাখ, তত্ব: তুমি তীহা ৬ইতে 
কোন রকমেই ভিন্ন নহ। কিন্তু তাহার বনু -হওয়ার ইচ্ছার 
সমাক্ সিদ্ধির জন্য তাহার কৃত ইচ্ছা দ্বারা তাহাতে থাকিয়াই 
তাহা হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি বলিতে তোমার জীবন্ব লক্ষ 

করিতেছি। সুতরাং সাধন। দ্বৈতভাবেই সুচনা করিতে হয়। 

কিন্তু তাহারই শক্তি তুমি এবং তাহ! হইশ্ে প্রকীশ পাইয়াছ; 
স্থতরাং ভিন্ন হইয়াও তাহাতেই আছ ; এই জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত 

বোধেই সে সাধন! চালনা করিবে । আর সেইরূপ সাধনা করিতে 
গিয়া একটু উন্নত অবস্থায়, অর্থাৎ সারূপা লাভের সময়ে “আমি 

সেইই” এই ভাবে গিয়া ্বতঃ পৌচ্াইতে থাকিবে । আমিই” 
সেই, এ ভাৰ প্রর্থম লইবে না__আমি সেই” এইভাবে তাহার 

সততায় লয় আপন! হইতে হইবে। তার পর “আমি” এক- 

কালীন -বিলয়,হইয়া গেলে আমি তুমি থাকিবে না, তখন আমি 

তুমি উপাধিশূন্য আত্মাই রহিয়াঙ্ছন, বোধ এইরূপ আকার গ্রহণ 
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করিবে । , উপনিষদে এই জন্য এ সম্বদ্ধে অভি চমতকার ক্রমের 
আদেশ দেখা ৰায়,_ প্রথম “স এব পুরস্তা স এক্পশ্চাৎ'-'"*" 

১২৮০, এব ইদং সর্ববং 1” তাহার পর “অহমেৰ পুরস্তাৎ 
অহমেব পশ্চাৎ"..+*-+-*অহমেৰ ইদ্ং সর্ব্বং |” তাহার পর 

আত্ম পুরস্তাৎ আ্মৈৰ পশ্চাৎ.........আঁত্বৈবেদং সর্ব্বং ।” 
খষির তৃন্চুমোদিত বোধের এই ক্রম অবলম্বন করিবে । 

মায়াবাদীর! অহংগ্রহ সাধনায় জোর দিতে বলেন। ভীহার! 
মুক্তি সম্বন্ধে কেবল নিগুণ-স্থিতি, এইমাত্র ধারণার পক্ষপাতী 

বলিয়া মনে হুয়। আর সেই জন্য সর্বপ্রকার উপাধিভেদকে 

অফিঞ্চিৎকর বোধে পরিহার করিয়া «আমি সেই” এই ' ভাব 
অবলম্বন করিতে বলেন। *কিস্ত্ব তোমর! জানিয়া রাখ, ব্রহ্ষের 

উভয়লিঙ্গত্বই নিত্য স্বরূপ । তাহার জগংপ্রকাশরূপ আত্মশক্তি 

কখন তিরোহিত হয় না। মহিমা প্রকাশ ও মহিমা সংহরণ, ইহাই 

তাহার সনাতন ভাব । সেই ব্রহ্মই যখন তোমাদিগের সাধ্য, আর 

সাধনার অর্থ যখন সাধ্যকে পাওয়া বা সাধ্যে মিশিয়! যাওয়া, 

তখন মুক্তি মাত্র নিগুণস্থিতি নহে, ইহ! ভুলিও না। সুতরাং 
তোমরা অহংগ্রহ সাধনা অর্থাৎ আমি তিনি, তিনি আমি, 

এ ভাবের সাধনা! অবলম্বন করিবে না। যতক্ষণ তাহা হইতে 
ভিন্ন, ততক্ষণ পূর্ব্বোক্তরূপে ভিন্ন জ্ঞানে সাধন! করিয়া সারূপা- 

বোধে উঠিতে চেষ্টা করিবে । এবং উঠিলে তখন “অহমেৰ সঃ)? 

এ বোধ আদিলে, সে বোধে অবুস্থান করিবে । বকন্ত লুচনায় 
সোহহং ভাব লইবে না। প্রথ্থমে দ্বৈতবোধে আত্মাকে দৃঢ় 



২২৮ খাত! 

প্রতিষ্ঠিত কারয়া, প্রীতি:ও মমত্ব আরোপের সাহাযে; তাহাকে 
আপনার করিয়া! লইবে ব! বিশিষ্টাছৈত বোধে পৌছাইবে. এবং 

মমব্-প্রতিষ্ঠা একটু ঘনভাবে হইলেই তখন তুমি সেই হইয়া 
বাইবে। মেধার হ্বার৷ সোহহং জ্ঞানে উঠিতে চেষ্টা করিবে না, 
শ্রীতির দ্বারা এক হইতে হইবে । কিন্তু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, 
তুমি যখন “স”'এর প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন সে “দ” যেন 
একান্ত দ্বৈত হইয়। না যায়-_আমার অস্তরই বা আমার সত্তাই 
“স” এই ভাব গ্রহণ করিবে । 

দেখ, অনেক সময়ে তোরা রাতারাতি টিটি? হইবার জন্য 

ব্স্ত হইয়া পড়িস। যেমন সোহহং সম্বন্ধে বলিলাম, তেমনি 

হিন্দুর আচার ব্যবহার, জাতি-বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সব মুছিয়া 
হঠাত ব্রন্মভাবে উপনীত হইতে চাহিস। তোরা কড়৷ সামরিক 
শঙ্খলার উপকারিতা মানিস। কিন্তু ধন্মের বেলায় কড়া 

শৃঙ্খলা মানিতে চাহিস না1--ওগুলা কুসংস্কার বলিয়! বাদ 

দিতে ব্যস্ততা দেখাস্। অজ্ঞতাঃ আইন অমান্যতার একটা 
কাটান হইতে পানে না--মথবা আইনের উদ্দেশ্য যাহা, তাহ 

রক্ষা হইলেও আইনের বাহা আকার যাহা, তাহ!" যেন প্রত্যেকে 

মানিতে বাধ্য, তেমনই প্রকৃত জ্ঞান হইবার পুর্বেবত বাটই, 

এমন কি, পরে পরীস্ত হিন্দুর বিধানগুলির বাহা ব্যবহার মানা 
অতীব কর্তব্য, এ কথা ভূলিস্ না। একটু 'বাচনিক ও মেধাগত 

বা চিন্তঃ্্রসূত, জ্ঞান হইলেই.বা একটু সাধনার তৎপরতা - 

বশতঃ কোন কিছু সামান্য লাভ* হইলেই অমনি আর বিধি- 

এ 
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নিষেধেরঞাণ্ডির মধ্যে বড় একটা কেহ থাকিতে চাহে ন| 
এবং সেগুলির*তুচ্ছতা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হইত অনেককে 

দেখিতে পাই। আর সেই সকল শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া আমরা সেই 
রুকমের উপদেষ্টাকে : মহাপুরুষ করিয়া তুলি, আর অভিনব 
সোঙগা রাস্তা রাহির হইয়াছে ভাবিয়া লাফাই। আর সঙ্গে 
সঙ্গে সেই সাধু পুরুষের পাছুখানা এত উচু করিয়া তুলিয়া ধরি 
যে, সাধুর মাথা উল্টাইয়া নীচে নামে। কিন্তু এ সব বাজে কথ। 

থাক। "এবার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনের কথা বলি। 



প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিতে হইলে প্রাণতত্বের সহিত, 

সারূপ্য লাভ করাই একমাত্র প্রধান লক্ষা। মুক্তির সালোক্য, 
সাম:প্য, সারূপ্য, সাযুজ্য নামে যে চারিটি অবস্থার কথা 
বলিয়াছি, কোন তত্বে আপনাকে বা আত্মাকে তন্ময় করিতে 

হইলে এ চারিটি ক্রমই পর পর ফুটাইয় তুলিতে হয়। অথবা 
সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে এ চারিটি ক্রমই পর পর ফুটিতে থাকে । 
মনে কর, ভূমি জলের সহিত তন্ময়তা লাভ করিতে চাহ অথব! 
রসতন্ধ জয় করিতে চাহ । তোমার প্রথম সত্যজ্ঞানে বোধ 

করিতে হইবে, একমাত্র জলই বিরাজমান রহিয়াছে অর্থাৎ 

জলেরই বিশ্বরূপন্ব সত্যবোধে ধারণা করিতে হইবে । তখন 
প্রথম তোমার এই উপলব্ধি হইবে, যেন জলই লোক এবং সেই 

লোকেই তুমি অবস্থান করিতেছ। আর কিছু নাই: শুধু 
জল--জল-_জল। * ইহাই তোমার জলের সহিত সালোক্য 
লাভ বলিতে পার। এইরূপ করিতে করিতে উক্ত ভাব ঘনীভূত 
হইলে এ জল তোমার অন্তরেও অবস্থিত, এইরূপ বোধ অথবা 

তোমার অন্তরও জলময়, অথব! কল্পনায় বাহিরে সে জলরাশি 
দেখিতেছিলে, উহা! তোমার অন্তরেই বা অন্তরেরই মূর্তিবা 
তোমার অনুভূতিরই জলনমীয় আকারবিশেষ, এইরূপ 
উপলব্ধি হইতে থুকিবে। ইহাই তোমার জলের সহিত সামীপ্য 
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লাভ। » এই সামীপ্য লাভের পর জলের শৈত্যাদি ধম্মসকল 

তেমার অনুম্ভৃতিতে ফুটিতে আরম্ভ হইবে এবং সত্যযোধ 
দৃঢ়তর করিয়া লইয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে “আমিও জল” 
,এই ভাবের উপলাদ্ধ উদ্ভাসিত হইবে। এই উপলন্ধিই জলের 
সহিত .সারূপাবোধ এবং এই বোধে থাকিয়া আত্মাকে জলময় 
করিয়া লইতে পারিলেই বা তাহাতে সমাধিস্থ হইলেই 
রসতন্ব তোমার প্রজ্ঞা সমুস্ভাসিত হইবে । রসহত্বে যাহা কিছু 

আছে তখন তাহারই প্রজ্ঞা বা তাহাই লাভ হইতে থাকিবে | 

তার পর সেই তব্বে এক হইয়া অবস্থানই সাযুজ্য বা লয়। * 

এইরূপ সকল তন্ত্র বিবয়েউ ! কি আত্মতত্ব, কি পদাথ- 

তন্ব, যে তত্ব লাভের প্রয়োজন, সে তব্বেই এইবূপে তোমায় 

সারূপ্যলাভ করিতে হইবেই । একমাত্র আপনাকে বা আপনার 
অনুভূতিকে তংত্বর সহিত সারূপ্য লাভ করানই তত্বজ্ঞানের ও 
তত্বজয়ের উপায়। ইহা শুধু আমার কথা নহে , শান্স্ও ঠিক 
"এই কথাই বলিম্বাচেন। 

অবনিজলানলমারুতবিহায়সাং শক্তিত্িশ্চ তদ্বীজৈঃ। 

সারূপ্যমাস্মনশ্চ প্রতিনীত্বা তত্তদাশ্ড জয়তি সুধীঃ॥ 

» এবংপ্রেকরোগৈরাযোজয়তোহম্বহং তথাত্মানং | 
অচিরেণ ভবতি সিদ্ধি সমস্তসংসারমোচ্পী নিত্যা ॥ 

ইতি যোগমার্গভেদৈঃ প্রতিদিনমারূটযোগযুক্তধিয়া । 
সিদ্ধয় উপলভ্যন্তে মুক্তিপুরীসম্প্রবেশনদ্বার ॥ * 
ওরে! আমি তোদের এ পর্্যস্ত যাহা বলিয়াছি, বুঝিবি, 



২৩ গতস্তর। 

ধাষিদিগের উপদেশও ঠিক তাহাই। এইরূপে প্রাণ বা আত্মার 
সারপ্য অনুশ্টীলন করিবি। কম্প, পুলক, আনন্দ, বিমলতা, 

স্থির্্য, লঘুতা, প্রকাশময়তা এবং প্রজ্ঞাভাস, এইগুলি হইবে 

তোর সাধনার সিঙ্ছির সৃচন।। ক্রমশঃ সাধনার ঘনীভূত অবস্থায় 
তোর ব্রিকালব্যাপী অবিনশ্বর সন্তার উপলব্ধির প্রচেষ্টা, তোর: 
স্থল-শরীরময় সত্ত/ উপেক্ষিত হইয়া, জ্ভানময় ভ্রিকালসন্তায় 

প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানেচ্ছা, মনোজ্ঞতা বা পরমনজ্ঞান, প্রাণচালন, 
শ্থাসপ্রশ্মীসহীন অবস্থান, নাড়ীসংক্রমণবিধি অর্থাৎ তোর দেহের 

সর্ববাঙ্গে সকল প্রকার প্রবাহে স্বেচ্ছায় গমনাগমন, দেহ হইতে 
দেহাস্তরে গমন, বাকৃসিদ্ধি ইত্যাদি শক্তি আসিতে থাকে। 

এমন কি, অণিমাদি অষ্ট এশধ্য এই যোগান্ুভবরূপ মহ! 
অম্ৃতরসপানানন্দনির্ভর পুরুষের লাভ হইতে থাকে। কিন্তু 
সিদ্ধির কথা থাক । 

সাধনার একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য, অনুভূতিকে বা নিজ 
অনুভবশক্তিকে স্বেচ্ছামত আকারে সারূপ্য দিবার অধিকার : 

যখন যাহা মনে করিব, তখন তাহাই অন্ুভর করিব, অর্থাৎ 
আমার তদাকারীয় অনুভূতি হইবে বা আমার চেতনা তদাকার 
গ্রহণ করিবে, এই শক্তিটুকু হওয়া চাইই। আর এই সার্প্য 
লাভের শক্তি পাইতে হইলে, বিশেষতঃ পরমাত্মা সম্বন্ধে__সত্তয- 

প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় । কেমন করিয়। এই সারপ্য 
লাভের অধিকার পাইতে হইবে, সে কথা “মন্ত্রচৈতন্যে” বিশদ- 
ভাবে বলিব। এখন। প্রা৭প্রতিষ্ঠার অনুশীলনের কথা বলি। 
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প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, 
আমি সেগুলির কথা আগে বলিতেছি। গুরুতপক্ষে দীপ 

হইতে দীপাস্তর যেমন প্রভ্বালিত হয়, এ প্রাণপ্রতিষ্ঠাও সেই- 
রূপ। কিন্তু আপনি প্রাণময় না হইলে, প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠ। 
করা যায় না, আর আপনি প্রাণময় হইতে হইলে, আত্মার 
প্রাণমুত্তিতে পুব্বোক্ত প্রকারে সালোক্য সামীপ্যাদি ক্রম অনু- 

সারে নিত্য সারপ্যলাভের অনুশীলন করিতে হ্য়। আর সেই 

সারূপ্্যলাভের উপায়স্বরপই পুজা-পদ্ধতিতে ভূতশুদ্ধ্যাদির 
ব্যবস্থা! আছে। তত্বসকলকে জ্ঞানে লয় করিয়া, জ্ঞানস্বরূপে 

সোহহংভাব ফুটাইয়া! তোলাই ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য । কিন্তু যদি 
প্রাণময় পরমাস্্ীর সতাটবোধ উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে আপনা 

হইতেই সালোক্যাদিক্রমে প্রাণময়ে মন প্রাণ মিশিয়া যায়__ 

কোন কৌশজ অবলম্বন করিতে হয় না। যাই ভউক এই 

প্রাণময়ের সত্যধারণা করিবার সময় সর্বপ্রথম তাহাকে চক্ষুময় 

বা দর্শনশক্তিময় বলিয়া ধারণ! করিতে হইবে । তাহার চক্ষুর 

তলে আমি অবস্থান করিতেছি, আমার তস্তর্ববাহা সমস্ত ভাহার 

নয়নের আভুলাকে পরিদশ্মমান হইয়া রহিয়াছে, এই বোধে 
স্নারূপ্য লাভ করিতে অভ্যাস করিবে । প্রতিমাদি পুজার সময় যে 
চক্ষুদান করার বিধি আছে, তাহার উদ্দেশ্য “ইহাই | এই বোধে 

সারূপ্য লাভ করিতে পারিলে স্বীয় চক্ষুতেই আপনার অস্তব্বাহা 

পরিদৃষ্ট হইতে পারে । আর, এই ভগবতচক্ষুর তঙ্গে অবস্থান- 
রূপ' মহ! আশ্রয় ও এই স্থীয় অন্তর্দ-ছ্রি ফুটাইবার অভিনব যোগ- 



২৩৪ ্ * খাতস্ভর! 

কৌশল প্রাথমিকভাবে অভ্যাস করিতে ও ভগবৎসান্িধ্যবোধ 
উদ্ধদ্ধ করিতে আমাদিগের আচমন করিবার বিধি আছে। 
আচমনমন্ত্রের অর্থ ই__আকাশে বিস্তৃত চক্কর ন্যায় বিষুঃ বা সুধ্য- 
রূপ ভগবশুচক্ষ প্রকাশ পাইয়! রহিয়াছে, এই জ্ঞানে তীহার 

চক্ষুতলে উপনীত হওয়া । আচমনের প্রকৃত অর্থ ধরিয়া যদি কেহ 

সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহাষ্যে অনুশীলন করে, তবে তাহার অস্তশ্চক্ষু 
ফুটিয়। যায়_-দর্শনশক্তিময় অন্তরাকাশ তাহার অন্তরে প্রকাশ 

পায়। "তাহার পক্ষে প্রতীকে চক্ষুদান কর! সহজসাধ্য | ' যাহ! 

হউক, সারূপ্য সাহায্যে এইকূপে দর্শনশক্তিময় ' আকাশ 

ফুটাইবার চেষ্টা করিৰি এবং এ আকাশ ফুটিলে তাহাতে স্বীয় 

ইষ্টমুন্তি সঙ্কপ্ল সাহায্যে আকাহন কারবি। অথবা মুত্তিসাধক 
না হইলে এ মাকাশকেই প্রাণময় জ্ঞান করিবি। মৃত্তিসাধক 

হঈলে এ নুন্তিকেই প্রাণময় জ্ঞান করিবি ও পুনরায় তাহাতে 
সারপ্য লাভের অন্তশীলন করিবি। যাহার! যুন্তিসাধক ও 
যাহারা প্রতীকে প্রাণসঞ্চালন করিতে চাহে, তাহার! পূর্বোক্ত 
প্রকারে সেই মুপ্তিকে প্রাণময় করিয়া লইয়া, অর্থাৎ আমি 
প্রাণের যে স্বরূপের কথা পূর্বে বলিয়াছি, সেই আমার প্রাণই 
এই মুন্তি পরিগ্রহ করিলেন, এইরূপ ধারণার সাহায্যে আপনি 
তদাকার হইয়া যাইবি। এইরূপে নিত্য প্রাণমন্ত্রের সাহায্যে 

আপনি আপনার প্রাণময়ে সারূপ্যলাভের অনুশীলন করিবি। 
প্রতীজ্ক প্রাণ সঞ্চালন করিতে হইলে, প্রথমত; এ ভাবে; 

প্রাণময় হইয়া, তারপর আপনার * পাদদেশ হইতে নাভিস্থীল 
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পর্য্যন্ত দিয়া, অভীষ্ট মুক্তির পাদদেশ হইতে নাভিস্থল পর্যন্ত 

স্বাবন্ধ কাঁরবি। তারপর নাভি হইতে হুঁদয়দেশ পর্য্যন্ত 

মাহাযো অভাষ্ট। মৃদ্ধির নাভি হইতে হৃদয়দেশ পর্যন্ত গ্রহণ 
করিবি। এবং তারপর কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্য্স্ত 

উভয়ের গ্ক করিয়া, তাহাকে আকর্ণণ করিতেছি, এইরূপ 

ভাবিবি। যতক্ষণ নিজের নিজন্থরূপ জ্ঞান বলবৎ থাকিবে, 
ততক্ষণ এই ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে । “নিজেই তাই” 

জ্ঞান পূর্ণরূপে ফুটিলে প্রতিমা স্পর্শ করিয়া পুনরাত্ধ এই ভাবে 

অনুশীলন ভওক্ষণ করিবে, যতক্ষণ আপনি সেই দেবতা "হইয়। 

তদন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াচি, এইরূপ উপলব্ধি না হয়। অথবা 

পায়ের বুদ্ধাঙ্গুল, গুল্ফ, জান্ুদ্বয়, গুহাদেশ, কামকলাস্থান বা 
গুহাদেশ হইতে লিঙ্গমূল পর্যান্ত স্থান, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, 

আলম্বিক, নীপা, ভ্রামধ্য এবং ব্রশ্মরন্ধ,-এই সকল স্থান 

যথোক্তক্রমে সারূপ্য অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইবে । এই 

ভাবে,নিত্য অনুশীলন করিবে । এরূপ উপলব্ধি হইবার পর 

“প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, জীব ইহ স্থিত, বাভষনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রস্রাণপ্রাণা 
সর্ধেবজ্দ্িয়াণি ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠস্ক স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র 
চৈতন্যময করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠ| করিবে । অথবা চৈতন্যময় মন্ত 
পাঠ করিলেই তোমারই প্রাণ তন্ময় হইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
ধাকিরে। প্রতিমার অঙ্গস্পন্দন, হৃৎকম্পন, চক্ষে জ্যোতিঃ ও 

অধরে হাম্য, ইহাই হইবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বাহা-লক্ষণ ৷ সত্য- 
প্রতিষ্ঠা ও সত্যজ্ঞান্নের সাহষ্যে অগ্রসর হইলে এ সকল আপনা 
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হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই সমস্ত কথা গুরুর মুখ 
হৃইতে শ্রবণ করিলেই উপযুক্ত কার্ধ্যকরী হইয়া থাকে । 

অনুশীলনের জন্য ইহা অপেক্ষ। অধিক বলিবার আর আবশ্য- 

কত। দেখি না। প্রতীকে প্রাণ সঞ্চালন করিতে তাহারাই 
সক্ষম হইবে, যাহারা নিত্য আপনাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । সুতরাং নিত্য স্বীয় অন্তরে প্রাণময়ে 

সারূপালাভে অভ্যস্ত হইয়া ধন্য হও, ধন্য হও। ওরে! প্রাণ- 

প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত পুরুষ না করিতে পারে, এরূপ কার্য নাই। 
জগণ্ডকে আকর্ষণ করিতে পারে সেই প্রাণময় মহাপুরুষ, 

প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল যাহার আয়ত্ত হইয়াছে । 

প্রাণগ্রতিষ্ঠাবিধিরেবমুক্তঃ সাঙ্গ: সযোগো বিনিয়োগযুক্তঃ 
অশ্মিন্ প্রবীণো গিরিকাননাদীন্ প্রচালয়েৎ কিং পুনরাস্তযুক্তান্ ॥ 

চেতন ত দুরের কথা। অচেতন পর্যন্ত তাহার আকধণে 

আকৃ্$ হয়। 
শোন, সত্য সত্যই যেমন করিয়া প্রাণ দিয়া আপনার 

পুত্রীদিকে ভালবাসিস, নিজের প্রাণকে ঠিক সেই প্রকারে 

ভালবাসার অভ্যান করিবি। আর সেইরূপ যখন" করিতে 
পারিবি, তখন বুঝিবি-_-তোর প্রাণপ্রতিষ্ঠার অধিকার আসি-, 
য়াছে। পূর্বের যে স্থ্ীয় পাদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, হৃদয় 
সাহায্যে শিরোদেশ পর্যন্ত সমর্পণের কথা বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 
স্বীয় অন্তর্রকাশে আপনি উপাস্ঠের স্বরূপ হইয়া, তারপর 
বাহিরে প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিয়াছি-_ আশঙ্কা 
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করিতে পার যে, নিজে উপাস্য হইয়া গেলে তখন ত আর বা 

পুজার সঙ্থল্লাদি স্মরণে থাকিবে না, কেমন* করিয়া আবাল 
বাহ্থ পুজায় প্রবৃত্ত হইব? নারে-_একেবারে তেমন করিয়া 
সমস্ত সহজে যায়ন। | খুব উচ্চ অধিকারে সেরূপ হয়। ক্ষণে 
ক্ষণে সারূপ্যভাব তিরোহিত হইয়া যায়, আবার ক্ষণে ক্ষণে 

আসে। আবার সর্ব্বোচ্চ অধিকারে তখন আবার সে, সারপ্য 

এতই স্বতঃসিদ্ধ হয়, এত ম্বাধীনভাবে হয় যে, তখন উপাস্য 

হইয়াই পুর্ববের উপাসনার সঙ্কল্লাদি জাগাইয়া লওয়া স্বচ্ছন্দে 
যায়। "আর ওরূপ যতক্ষণ কর! ন! যায়, ততক্ষণ দ্রষ্টা 'মাত্র, 

ততক্ষণ প্রকৃত উপাস্য হওয়া হয় ন। ইহাকেই তন্ত্রে উপাস্থ 
লাভ সম্বন্ধে ভুরীয়াতীত বা পঞ্চম অবস্থ। বলে। যাহাতে সারপ্য 

লাভ করিব, তাহার মত স্বাধীনতা লাভ না হইলে সে হওয়া 
সম্পূর্ণ হওয়াণনহে। কিন্তু তত বুঝিবার এখন আবশ্যকত! নাই। 

এখন যাহা বলি, সে ইটুকু লক্ষ্য কর! অন্তরে তন্ময় হইয়া, তারপর 
বাহিরে প্রতিমাদির চক্ষুদান করিবে অর্থাৎ ওই প্রতিমার চক্ষুই 

তোমার চক্ষু ওই চক্ষু দিয়া অন্তবাহা মমন্ত দেখা যাইতেছে, 

এইরূপ সত্যধারণ! করিবে। এইটি ঠিক হইলে, অন্তর্ববাহ্য এক 

হইয়া মাত্র দর্শনশক্কিময় প্রাণময় উপাস্ত রহিয়াছেন--এই বোধ 
আসিতে থাকিবে । আর ঠিক সেই সময়ে “আমিই ওই উপাস্য, 
ওই আমার দেহ; আমি উহাতে প্রবেশ করিতেছি” এই ভাবে 

ধারণ। করিবে বা হইবে । আমি উপাস্য হইয়] সশ্মুখ্খ রহিয়াছি, 

আবার আমিই উপাসক হইয়া উপাসন! করিতেছি । আর সে 
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“আমি” “জীব আমি” নহি-সেই “উপাস্য আমি”। ইহা 

হইলেই তোর প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন হইল বুঝিবি। 
জীবন, বাঁক, মন, শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, সমস্ত ধীরে 

ধীরে এক এক করিয়া প্রতিমায় ধারণ করিবি। এইরূপে 

অভ্যাসের সাহায্যে পুজা! সত্যের পুজাই হইবে এবং 

আপনাকে দ্বিধ! বিভক্ত করার ও আপনি স্বেচ্ছায় দেহ হইতে 

দেহাস্তরে প্রবেশের অন্্রশীলন হইয়া তোমার মুক্তির আন্বাদ 
ফুটিয়া উঠিবে । 

ইহাতে শুধু সতর্ক হইবি, যেন জীবভাবীয় আমি আসির। 

পূজাকে আমুরিক পুজায় পরিণত না করে। 



ভুত হহক্রা- এস ক্িি 

"০ ভ্ঘ ৮ ৮০০স্ভ্ম্্ 
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সাধনায় সত সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য 

অধ্রিকাঁরে আসা! চাই | “মন্ত্রচৈতন্য” না! হইলে সাধন। পশুশ্রম | 
সত্যপ্রতিষ্ঠায় এক দিক্ দিয়! যেমন আস্তিক্যবোধ, আঁশ্রয়া- 
শ্রিতবোধ, আত্মীয়বোধ, আত্মবোধ স্কটতর হইতে থাকে, 

অন্য দিকে, তেমনই মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়। মন্ত্রচৈতন্য হওয়া 

সন্যপ্রতিষ্ঠারই অঙ্গবিশেষ বলা যাইতে পারে। মন্তচৈতন্ত না 
হইলেখে সিদ্দিলাভ হয় না, একথা তত্ত্বে বিশেষভাবে বল 

আছে । “মন্ত্রচৈতন্য” এই কথাটি সাধ ক-জগতে খুবই প্রচলিত। 

কিন্ত মন্ত্রচৈতন্য বস্থৃতঃ কিঃ তাঠা সাধারণ সাধক প্রায় জানে 
না। কাটিকে সাধন-রাজ্যের একটা মস্ত রহস্য বলিয়! প্রায়" 
সকলে ধারণা করে; একটা কোন কিছু অলৌকিক অভাবনীয় 
ব্যাপার” এঞহবপ মনে করে । কত তপস্যার ফলহরূপ যেন 

এই ব্যাপার,লংসাধিত হয়, যেন একাস্থ দৈব দানের মত এ 

জিনিষ, সাধক লাভ করে । আর অজ্ঞ সাধকবুন্দ এই শব্দটির 
এক্ট রকম 'কদর্থ করে ও এত মফ্ুত অদ্ভুত উপাখ্যান এই 
শব্দটিকে আশ্রয় করিয়া রচনা করে, যাহাতে সাধারণ লোকের 
মনে হয়, এ যেন এক অতি জটিল ছুভ্রয় তব ' এবং, সাধারণ 

গৃহস্ছের বা .সাধারণ সাধকের ইহাতে কোন অধিকারই 
১৬ 
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থাকিতে পারে না। যেমন্ত্রচৈতন্য সম্পাদিত হইলে দেবতার 

আবির্ভাব হয়, সাধকের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়, মনুষ্য-জন্ম 

সার্থক হইয়। যায়, সে অমৃতের সোপানস্বরূপ মন্ত্রচৈত ম্ব-__ 

সে কি স্বুলভ-সিদ্ধ বস্ত্র? 

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রচৈতন্য সিদ্ধির যথার্থ সোপানস্বরূপ হইলেও 

তত দুক্ধর সাধনাসাপেক্ষ নহে। মন্ত্রচৈহ্য কাহাকে বলে, 

আগে সেইটি বুঝাইয়া বলি। কথাগুলি একান্ত অন্্রান্তিপূর্ণ 
করিয়! মনে গাথিয়া রাখিয়া দিবে। 

| মন্ত্র গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য | 

পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন ভাববোধক শ্ব্বিশেষ মনন 

করিলে সেই শব্দকে মন্ত্র নামে অশিহিত করা হয়। ত্রাণের 

জন্য যাহা মনন করি, তাহাই মন্ত্র। একটি একাক্ষর শব্দই 

হউক অথবা কতকগুলি শব্ের সমগ্টিই হউক, ত্রাণ উদ্দেশ্তে 

ব্যবহৃত হইলেই তাহাকে মন্ত্র বলে। এক হিসাবে অর্থবোধক 

শব্দমাত্রকেই মন্ত্র বলা যায়। শব্দ মাত্রেরই প্রধানত: ব' 

অপ্রধানতঃ অর্থ আছে | শব্দমাত্রই কোন না কোন অর্থ 

প্রকাশ করে। এবং শবকবিশেষ যখন স্মরণ কমি বা শুনি, 

তখন সেই শব্দার্থ অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠিয়া অন্য ভাবকে 
তত্ক্ষণের জন্তা অপশ্যত করে। যাহা ভাবিতেছিলাম বা বোধ 

করিতেছিলাম, তাহা সরিয়া গিয়া, ওই শোনা বা স্মরণ করা 

শব্দটির ভাব ন্তঃকরণে প্রকাশ পায়। অর্থাং যেন শব্দটা, 
আমার অন্তঃকরণকে নিবিষ্ট ভাব হইতে উদ্ধার করিয়া ত্রাণ 



মন্ত্রচৈতন্তা * ২৪৩ 

করিয়া অন্য ভাবে--অন্য বোধে খ্ুরাইয়া লইয়! যায়। এই 

হিজাবে শব্দমাত্রকে ই মন্ত্র বলা যাইতে পারে। 

কিন্ত এ গেল, সাধারণ কথা। বিশেষভাবে মন্ত্র সেই- 
৷ গুলিকে বলে, ,যেগুলির দ্বারা আমরা ভগব্দবোধে প্রবেশ 

করিছে পারি বাযে বিশিষ্ট বিশিষ্ট শব্াাদি স্মরণ করিয়। 
আমর! তাহার আরাধনা বা উপাসনা করি অথবা তাহার, অনু- 
ভূতি হৃদয়ে সম্ব,দ্ধ করিতে প্রয়াস পাই, আর বিশ্বাস করি, যেই- 

গুলির নিয়মিত স্মরণে পরিত্রীণ লাভ করিব। সেইগুলি মন্ত্র।, 
সপণদি দংশনে বা ওইরূপ জাগতিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট. অনেক 

মন্ত্র আছে, যেগুলির কাধ্যকারিতা আমর! অস্বীকার করিতে 

পারি না। অথচ সে সব মন্ত্র একে উচ্চারণ করে ও অন্যের 

উপর তাহার কাধ্য হয়। এবং অনেক স্থলে সে সকল মন্ত্ 

তুচ্ছ শব্দবিহ্যাস ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়! মনে হয় না। কিন্তু সে, 
সম্বন্ধে পরে বলিব। আগে সাধন পথের কথা বলি। 

মন্ত্রবলে--ওইক্ূপ শব্ববিশেষকে, আর গুরু বলে-_সেই 
শব্দগত অর্থকে বা জ্ঞানকে । শব্দ উচ্চারণে যে অর্থ, মনে 

ফুটিয়া ওঠে, সৈই অর্থটি সেই শব্দের গুরু। গুরু অর্থে জ্ঞান 
অগ্রবা জ্বানদাতা। অজ্ঞানদূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ 

আলোকে যে লইয়া যায় বাধিনি লইয়া! যান, তাকে বা 

তাহাকে গুরু বলে। জ্ঞানই অজ্ঞানতার নাশক । কোন 

বিষয়ের জ্ঞান উদয় হইলেই জেই বিষয়ের অজ্নতা দর হইল 
বলে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশে ধন কোন বিষয়ের 
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জঙ্ঞানত! : আমাদের দূরীভূত হয়, তখন তাহার প্রদত্ত সেই 

উপদেশ ব! জ্ঞনিকে লক্ষ্য করিয়াই আমর! তাহাকে গুরু বলি । 

বস্ততঃ সেই মানুষকে গুরু বলি না। এই জন্য গুরুতে মনুষুাু- 

বুদ্ধি করা নিষিদ্ধ। গুরুকে জ্ঞানময়রূপেই দেখিতে হয়, 
বুঝিতে হয়, অনুভব করিতে হয়। জ্ঞানম্মরূপ বাঁ জ্ঞানময় 
পরমাত্বাই একমাত্র গুরু ; মানুষ গুরু নয়-__তিনিই গুরুপদ- 

বাচা। কোন মানুষের ভিতর দিয়৷ তসম্থন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে 

,বা গ্রহণের চেষ্টা করিলে, সেই মানুষে গুরুবুদ্ধি আরোপ করিয়। 
দেখিতে হয়। যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ুবুদ্ধি আরোপ করি 
সেই রকম। সত্য গুরু তিনিই-_তিনি আপনার পথ আপনি 

দেখান। জ্ঞানই তাহার মৃত্তি। সেই জন্য উচ্চারিত বা স্ৃত 
শকের অর্থ বা জ্ঞান উদয়ের নাম গুরু উদয় বা গুক আবির্ভাব । 

(কোন শব্দ মনে আসিলে যদি তাহার অর্থটি সঙ্গে সঙ্গে মনে 

উদ্দিত হয়, তবেই মন্ত্র ও গুরু এক হইয়াছে বলিতে হয়। 

আর দেবতা বলে--সেই জ্ঞানের অনুভূতিকে । প্রকৃত- 

পক্ষে চিন্ময় আত্মার বিশিষ্ট শাগুলিকে দেবতা বলে। চেতনার 

বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিকাশের নাম দেবত1। স্ষ্থিতত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি 

বলেন,_-তিনি বলেন, আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি আক'শ 

ইত্যাদি, আর সেই বলা বা বোধ করাই অগ্রি প্রভৃতির আবিভভূতি 
বাস্থগ্ি। অর্থাৎ তিনি অগ্নি বোধ করেন ও 'অগ্মি হয়েন। তিনি 

আকাশ (বোধ করেন) আর আকাশ উৎপন্ন হয় বা তিনি আকাশ 

.স্বন। তাগার সেইরূপ বোধকরা-রপ যে বিশিষ্$তা, নিশুণ 
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পরমাতুস্বরপের দেই বিশিষ্টত্গুলিই দেবতাপদবাচ্য। 

জ্ঞানম্বরূপের সেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানায়তনই ৪ দেবতা । 

" পরমাত্বা বোধস্বরূপ বা বোধময়। আর আমরাও 

অন্ুডৃতিময়। আমাদের যত কিছু গতি- জন্ম, মৃতু, নানা 

যোনি ভ্রমন, সমস্তই অনুভূতি অবলম্বন করিয়া । অনুভূতি বা 
অনুরোধ এক কথা । তিনি যাহা! বোধ করেন, তদাকারে সম্ভব 

হয়েন, আর আমর! অনুরোধ করি বা তাহা! অনুভব 'করি। 

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি আদি অবস্থা তিনি আমাদের জন্য রচনা 
করেন, 'আর আমরা তাহা অনুভব করি। ইহা পরমাত্মতাত্বের* 

অন্তর্গত কথা ॥, জীবতত্বে আমর। কন্মস্থত্রানুসারে গতি লাভ 

করি সতা, কিন্তু তাহার" উপলক্ষ্য অনুভূতি । অর্থাৎ যাহা 

অনুভব করি, তাহাই হই। মৃত্যুকালে যেমন অনুভব করি, 

তেমনি আমাদের পরলোকে গতি হয়, এ কথ! শান্তর বিশেষ 

করিয়া বলিয়াছেন । আর অনুভব কর! অর্থে ষে তদাকার হওয়া! 

' ইহা] পৃবেরব আমি ভাল করিয়া বলিয়াছি। যাহা হউক, এই 

অনুভূতির উদয়কে দেবতার উদয় বলে।, কেন না, অনুভূতিও 
বোধ, ইহ! চেতনার ধর্-চেতনাই | জীব-চৈতন্য সম্যক্রূপে 
যখন' কিছু অনুভব করে অর্থাৎ অনুভূতিতে সে অনুভাব্যের 

স্বরূপ উপ্লব্ধি করে, তখনই বিরাটে তদচকারীয় চেতনার ষে 

দেবক্ষেত্র বা বিশিষ্টভা আছে অথবা যে দেবতা! আছে, সেই 
। দেবতা বা দেবক্ষেত্রের সহিত সে একত্ব লাভ *করে-_এক 
হইয়া! যায় এবং তখনই সেই*দেবতার বা দেবক্ষেত্রের মহিমা 



২৪১ খতস্তরা, 

তাহাতে আবিভূ্ত হইতে থাকে । এই জন্য অনুভূতি উ্দয়কে ই 
দেবতার আবি্াৰ স্থুলতঃ বল] যায়। আর মন্ত্রাছি উচ্চারণের 

সঙ্গে ভাহার অর্থ ও অনুভূতি যদি এক সঙ্গে ঘটে, তবেই মন্ত্র 
গুরু ও দেবতা এক হইয়াছে বলা হয়। ইহ্থারই স্থুলতঃ নাম 

মনত্রচৈতন্য। দৃষ্টাস্ত দেই__মনে কর, তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ 

যে, তোমার বাড়ীর নিকটস্থ বৃক্ষে ভূত আছে। ভূত আছে, 
এই কথাটা শুনিয়া অবধি তুমি মনে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার 
স্মরণ করিতেছ । আর ভূতের অর্থ তোমার জান আছে যে, 

সূত'বলিলেই বিভীষিকাপ্রদ কোন জীববিশেষকে ' বুঝায়। 
তার পর' তুমি রাত্রে সেই বৃক্ষতলে কাধ্যবশতঃ, যেমনি হঠাৎ 
গেলে, অমনি তোমার মনে পড়িয়া গেল সেই শব্দটা “ভূত ।” 
আমি সেই গাছের ভূত সত্তাটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোমার 
বুকে আকিয়া দিয়াছিলাম। তুমি বৃক্ষতলে যাওয় মাত্র তোমার 

গায়ে কাটা দিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল, বুকের 

ভিতর কেমন সব জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তুমি সভয়ে বৃক্ষের 

দিকে চাহিতে গিয়া দেখিলে, যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে আবিভূ'ত ! 
ভয়ে হয় পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিলে, অথবা মুচ্ছিত 

হইয়া পড়িলে। এই হইল তোমার ভূতানুভব বা “ভূত, 
মন্ত্রে চৈতশ্যযযুক্ত হইবার ফল। ভূত শব্দটি যেন মন্ত্র, তৎসম্বন্ধে 
যে বর্ণনাদি করিয়াছিলাম, তাহা গুরু, আর “এই যেন সত্যই ভূত 
বৃক্ষে উপৰি্ট” এই অনুভূতিটিই ভূত মন্ত্রে দেবতা । আর, 
একটা দৃষ্টান্ত দেই--“তেঁতুল” উচ্চারণ করিলে, আর সঙ্গে 
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সঙ্গে তোমার জিহবায় রস নিংসরণ,হইল। এটিও বুঝিবে, 

তেঁতুল অনুভূতি বা ততশব্গত দেবতার ম্মারির্ভাব। ভূত, 

ও তেতুল শব্দ নিয়া যেমন বুঝিলে, দেবতা সম্বান্ধেও ওইরকম 
বুঝিবে। মন্ত্রটি উচ্চারণ বা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ততশবগত 
অর্থ ও, সেই অর্থামুরূপ অনুভূতি অন্তরে ফুটিয়া ওঠে, তবেই 
বুঝিবে, তোমার মন্ত্রচৈহন্য হইতেছে । অথবা তোমার চেতন। 

ঠিক তোমার অভীষ্ট দেবতার বা আত্মমহিমার বা দেবক্ষোত্রের 
সঙ্গে সারপ্য লাভ করিতেছে । আর সেইরূপ সারূপ্যে একটু 

বিশেষ ভীবে অবস্থান করিতে পারিলেই বিরাটের সেইরূপ * 
দেবতার বা দেবক্ষেত্রের বা আত্মমহিমার সহিত সংযোগ ধনীতূত 

হয় ও তন্মহিনা তোমাতে প্রকাশ পাইতে থাকে । 

মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ সারূপ্যবোধ,__উপাস্যের স্বরূপে আপনার 

সন্তাবোধ পরিপ্বত হইয়া যাওয়া। ইহা না হইলে বিশেষ কিছু 

হয় না--হইবে না । জপই কর, আর কীর্থনই কর, অথবা ধ্যান 

একর বা পুজ| কর-_যাহাই কর না কেন, উপাস্যের সারপ্য 
তোমায় লাভ করিতেই হইবে। ভন্তিন্ন সাধনার কোন প্রক্রিয়া 
সিদ্ধ হয় না ।* উপাসনার সকল প্রণালীতেই উহা বিশেষ করিয়। 

লক্ষ্য করিতে হয়। পৃজা-প্রকরণে যে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, 

সে এই--“সোহহমিতি বিচি্তয়ে”__এইটুকুই তার সার মন্। 
“শিবো ভূত্বা শিবমর্চয়ে, অবিুঃ পৃজয়ে বিষুং ন পুজাফল- 
ভাগ.ভবেৎ”--এই সকল উক্তি ঠিক এই মন্ত্রচৈত্ত্য-লক্ষিত 
অনুভূতির উপাস্য-সারপ্য লান্ভকে লক্ষ্য করিয়! বলা হইয়াছে । 



২৪৮ ্ | খতভ্তর। 

এই সারূপালাভ অনুভূতিতে আসিলে কবে সাধনার ,অধিকার 

স্য়। তার নিম়্ে যাহা কিছু, শুধু চিন্তমর্ণ। আর সেই 

সারপ্যানুভূতি বারস্বার নিয়া তাসিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রচৈতন্য 

একান্ত আবশ্যক । আর এই মন্ত্রচৈতন্তে সিন্ধ হইবার উদ্দেশ্যেই 

জপবিদান। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্যশূন্য মন্ত্র জপে কদাপি সিদ্ধিলাঁভ 

হয় না, তন্ত্রে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে । চৈতনুর হিত 

মন্্ অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে চেতনার তৎসারপ্য লাভ যদি না 

হয়, তবে সে মন্ত্র উচ্চারণ কেবল বর্ণ উচ্চারণ মাত্র । 

“চৈতন্যরতিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাম্্ কেবলম্। 

ফলং নৈব প্রষচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি ॥” 

এই মন্ত্রচৈতন্য লাভ করিবার ক্ম্তই আনেক প্রকার 

প্রক্রিয়ার কথা শাস্ত্রে বলা আছে। তোমার নিশ্চয়ই এমন 

ভাবে মন্ত্রবা ভগবানের নাম স্মরণ করিবার অধিকার চাই যে, 

সারপ্যবোধ ম্মরণমাত্রে অন্তঃকরণকে সম্যক পরিপ্রত করে। 

সতাপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন অথাৎ সভ্যান্বভূতি হৃদয়ে উদ্্বীবিত 

হইলে এ মন্ত্রচৈতন্য অতি সন্বর প্রকাশ পায়। কিন্তু বদি 

সতাপ্রতিষ্ঠ। না হইয়া থাকে, তবে শান্্রোল্লিখিত পুরশ্চরণাদির 

দ্বার বিশেষ কোন ফলই লাভ করিতে পারা ধায়, শা। মন্ত্র- 

চৈতন্য করিবার জন্্ কত অভিষেক পুরশ্চরণ, কত কি আইন 

মানার মত করিয়াও বিফলমনোরথ হইতে প্রায়ই দেখা বায়। 

ইহার করণ শুধু অজ্ঞানতা, শুধু জানিয়া করে পা জানে না, 

সেকি করিতেছে, কি করিবার হন্য সে ওই সব 'অনুষ্ঠান 
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সম্পাদন করিতেছে, কাহাঁকে পাইবে বলিয়া? যাহাকে পাইবে 
বলিয়া এড হাঙ্গামা, সে কি সত্য তাহার আছে | সহ্য আমার 

প্রাণ, আমার আত্া--আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আমার সর্ববস্থ 

সে মে এই বিশ্বের সর্বস্ব, আমার গুরু সে; যে এই বিশ্বের 

গুরু--আমার-_-সত্যই আমার- সে রহিয়াছে, এই বোধ সত্য 

হইলে, মন্ত্রচৈতন্য ত হইয়াই রহিয়াছে । তাই বেশ করিয়! মনে 

রাখিবে, সতাপ্রতিষ্ঠা না হইলে মন্ত্রচেতন্য হয় না। 
আমি আগে বলিয়াছি, সারূপ্যবোধই মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ । 

যাহাকে "আমি ভালবামি, যাহাকে সত্য সত্য আমার প্রাণ তায়," 

'তাভাকে ভাবিতে গেলে যদি প্রাণ তন্ময় ভইয়। না যায়, তবে 
আবার ভালবাসা কি? *যাহাকে প্রাণ চায়, সে সত্য সত্যই 
তোঁমার প্রাণ, এই কথা যদি জানা থাকে, তবে কি আর নুন 
করিয়া মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয়? চেতনা ত তাহাতেই মগ্র 
হইয়! থাকিবে, নিবিড় বুক নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকেই ত 
জড়াইয়! রাখে রে! কোন তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কাজও কি জীব 
করিতে পারে, তার প্রাণের প্রাণকে তাহার অংশীদার না 
করিয়া! হ্বায়! শুধু বদি জীব সত্য করিয়া জানত বোধ 

করিউ, তাহাবই আত্মাকে সে অন্বেষণ করিতেছে, তাহারই 
আত্মাই পরম সত্য, যাহাকে পাইবার জন্চ আ্রঙ্গ স্তন্ম পর্যন্ত 
সকলে লাল[রিভ। তাহাত জ্ঞানে না; জানিলেও তাহ! সত্য 
বলিয়া ধারণা করে ন[। তাই এত কথা বলিতে স্বর, স্টনিতে 
হয়, এত রকম করিতে হয়» কিন্ত থাক। 



ক খতস্তর। 

শোন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদির সমষ্টিকে 
বলে ব্রহ্ষমগ্রন্থি বিরাটে ই'হারই নাম ত্রহ্গা। এইখানে ঘত 

কিছু দৃশ্য ফুটিয ওঠে, নামরূপ অভিব্যক্ত হয়। আর যেখানে 
বোধ ফুটিলে তবে নামরূপ ফুটিয়া ওঠে, যেখান সুখ-দুঃখ, মমতা! 

আত্মীয়তা বা সমস্ত অনুভূতি জাগে, তাহার নাম প্রীগগ্রস্থি বা 
হৃদয়গ্রস্থি ব| প্রাণ বা বিষুগ্রন্থি। বিরাটে ইনিই বিষুর। -এ 
বিষয়ে আগে বিশদ ভাবে বলিয়াছি। বোধ ফুঁটিলে তবে মনে 

তাহার নামরূপ প্রকটিতহয়। এই ছুই গ্রস্থির ক্রিয়ার 'একট! 

নিদর্শন বলিয়! দিই | মনে বা ত্রহ্মগ্রন্থিতে যাহা! ফোটে, 

তাহ! দৃশ্যব হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এই ভাব সেখানে অনুভব 
হয়, আর বোধগ্রন্থি বাহৃদয়ে এই ভুষ্টা দৃশ্য ভেদ দেখিতে 

পাওয়া যায় না । সেখানে যাহা ফোটে, দ্রষ্টাই দৃশ্য-_-আপনিই 

আপনাকে অনুভব করিতেছি, এই রকম অনুভূত্তি হয়। যাহাকে 
চলিত কথায় আত্মারমণ বলে। এই হদয়গ্রন্থিতেই মন্ত্রচৈতন্য 

হয় অর্থাৎ মন্ত্র যদি হৃদয় স্পর্শ করে, তবেই মন্ত্ার্থের অনুভূতি 
হয় বামন্ত্রগত দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে বলা হয়। “হৃ” অর্থে 

আহরণ করা, “দ* অর্থে দান করা, “য়” অর্থে গন করা বা 

গতি। যাহা সমস্ত আহরণ করে, আহ্ৃত বস্তুতে আত্মদান করে 

প্রাণ দান করে এবং আহত ভাব বা বস্ভততে একান্ত ভাবে 

গমন করেবা তন্ময় হইয়া যায়, তাহারই নাম হৃদয়। এই 

হৃদয়ই আম্মার নামান্তর । ইহাই বোধক্রিয়ার কেন্দ্র। এবং, 

ইহাতেই সর্তেশ্বর আত্ম! বিরাজিভ; অথবা ইনিই গ্লেই। ইনিই 



মন্ত্র-চৈতন্ত ৫১ 

ভাহারই সাক্ষাণ্ড নিত্য মহিমা--শক্তি বা ই'হাতেই তিনি প্রতি- 

চিত বা তাহাতেই এ বোধশক্তির কেন্দ্র নিত্যু প্রতিষ্ঠিত ।, 
ইঁাকে শ্রুতি তাহার মহিমা বলেন এবং সাহার স্বরূপ ও 

মহিমা বস্তৃতঃ একই | 

যাহা হউক, মন্ত্র তোমার এমন ভাবে স্মরণ করিতে হইবে, 
যদ্বার! এই হাদ্গ্রন্থি স্পন্দিত হইয়া উঠে। তবেই তোমার মন্ত্র 

স্মরণ সার্থক হইবে, জীবন্ত হইবে, আত্মময় হইবে। ভোমর। 
সমস্ত দিন হয় ত “হরি হরি” করিতেছ--লক্ষ লক্ষ সংখ্য৷ ধরিয়া 

জপ করিতেছ, আর ভাবিতেছ-_-এত করিয়া ডাকিতোছি,_-কই ' 

কফিছুইত হইল না! হায়! যদি ওগুলি তোমাদের ত্রহ্ম- 

গ্রন্থির ক্রিয়ামাত্র না হইয্যা, অন্তরের বা হৃদয়গ্রন্থি বা বোধের 

ক্রিয়া হইত! অর্থাত যদি তোমাদের মন্ত্রচৈতন্তে অধিকার 

থাকিত! তরে দেখিতে, তোমার প্রতি আহ্বান তাহাকে 

চঞ্চল কারয়া তুলিতেছে, তোমার প্রতি স্মরণ তাহার চক্ষে 

হশ্রু নামাইয়া আনিতেছে--তৌরই ডাকে সে তোরই বুকে-_ 
তোর চাওয়ার মতন হইয়া, তোর কাছে ,ছুটিয়া আসিতেছে। 
ঠিক তোর চাওয়ার মত! তোর চাওয়া মিথ্যা, তাই সে 

ম্থ্যারপেই ,আসিতেছে। তোর চাওয়ায় আছে শুধু নামরূপ, 

তাই শুধু নামরূপই তোর ভাগ্যে ফ.টিতেছে। প্রাণ থাকিলে 
প্রাণময় হইয়া ফ.টিত, চেতনা থাকিলে চিন্ময় হইয়া দেখ। 

দেত। সে কল্পতরু__ঠিক যেমন করিয়া তাহাকে* চাহিবি, 
ঠিক তেমনই 'করিযা সে তোর কাছে আসিবে 



১৬৫ খতস্যর। 

দশরথ শব্দভেদী বাপ.নিক্ষেপে তিনটি ব্রদ্ষমহত্যার কারণ 
,হইয়াছিলেন । সেই মহ্াপাতকের প্রায়শ্চিন্তের কিখান জানিতে 

মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া, তাহাকে না পাইয়া, তাহার 
পুত্র বামদেবকে সকল বৃত্তান্ত বর্ন ক্ণরয়া, যখন দম্রথ 

প্রারশ্চিন্তের বিধান চাহিলেন, বামদের তাহাকে তিনবার মাত্র 

রামনাম করিতে বলিয়াছিলেন। যে মহাপুরুষের পুত্ররূপে 

ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন, সে মহাপুরুষের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিন্ত, বোধ হয়, এই ভাবিয়াই তিনি ওরূপ -ব্যবন্থ। 

করিয়াছিলেন । পরে বশিষ্ঠদেব গুহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের 
মুখে সমস্ত শুনিলেন। যখন শুনিলেন, বামদেব তিনটি ব্রহ্থ- 

হত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্বকল্পে দশরথকে তিন বার রামনাম 

উচ্চারণ করিতে আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে পুত্রকে 

বলিয়াছিলেন,__তুমি চণ্ডাল! যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণ 

করিলে এমন পাপ ত্রিভুবনে নাই, যাহা হইতে জীব পরিত্রাণ 

পায় না, সেই নাম তিনবার উচ্চারণ করিতে বলিয়া তুমি 
নামের মহিমা খর্বব ক্রিয়াছ। | 

সেকেমন নাম উচ্চারণ? কেমন করিয়া, নাম গ্রহণ 
করিলে নামের এ অমোধ বীধ্য দেখিতে পাওয়া ধায়? কোন- 

খানে এই ক্রিন্ন, অন্জ্ানাচ্ছন্ন জীব, তাহার বুকের তিতর 
কোথায় এমন অম্বতের কুণ্ড লুকান আছে, যেখানে নামস্পর্শ 

করিলে স্ব্বপাউক-বিদ্রাবী অমৃতের উৎস ফুটিয়া বাহির হইবে ? 
আমার মরা! প্রাণে সঙ্জীবনী স্বধার শ্োত প্রবাহিত হইবে ? 



খর৩ | অন্ত্র-চৈতন্ত ( 

এ বিশুক্ল মুতে রসের প্লাবন দিগু দিগন্ত ছাপাইয়া দিবে? 

এই ত এত "ডাকি, এত ম্মরণ করি; কই--কই,সে স্ুুরধুনীর 
অবতরণ-_সে বিষু্পাদোন্তবার পুণা-প্রপাত-সে সছ্ধঃপাতক- 
সংহন্ত্রীর সগ্ভংল্েহেল্লাস ? 

স্ই বিষুগ্রন্থি_হৃদয়-_সাক্ষাৎ বিষ্ণু । ওরে, ভুলিস নাঁ_ 
ওই নারায়ণ তোর অন্তরে-বুকে। তোর অন্তর তিনিই, 

যাহার দ্বারাতে তুই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করিস্, 
ওই উনিই সেই নারায়ণ। সত্য সত্য বিনি তোর চক্ষুর চক্ষু, 

প্রাণের প্রাণ, শ্রবণের আবণ, মনের মন--ওই উনিই সেই 

নারায়ণ। ওই, যিনি ভিন্ন আর ডরষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্থা 

নাই, বোদ্ধা নাহ, ওই ঠোর অন্তরে ওই উনিই সেই নারায়ণ । 

ধাকে ভিন্ন অন্য কাঠাকেও তুই কখনও জানিস না, কেহ 

কখনও জানে না, যাকে না খাওয়াইরা তুই খাহতে পারিস না, 

ধাকে না শোয়াইয়া তুই শুষ্টতে পারিস্ না, যিনি কথা না 
*কহিলে তুই কথা কহিতে পারিস্ না, তোর সকল কর্ম, সকল 

চঞ্চলতা ষীর সেবা, বার তৃপ্তি, ধার রতি, ওই তোর বুকের 

বোধকেন্দ্র হৃদয়__-ওই শ্রহ্মপুর--ওই সেই নারায়ণ । তুই 

গ্যাবধি যাহ! কিছু করিয়াছিস, পরে যাহাকিছু করিবি,সকলে 

যাহ! কিছু করিয়াছে, যাহা কিছু করে--করিবে, সব সাক্ষাদভাবে 

€' রই তুণ্টিবিধান,-ও'রই জন্য কুত--উহারই আত্মরমণ | প্রাণ- 
'পণে আপনার ভিতর ওই হৃদয়ের সন্ধান কর, যেখঞ্চন গেলে 

তুই সে-ই হইয়া যাস, তোর “সকল কর্ম সে-ই হইয়া যায়__ 



২৫৪ ও ও গাতস্তর। 

সেই ক্ষীরোদা রব সত্য করিয়! সত্য প্রতিষ্ঠার সাহায্যে পাইবার 
'জন্য ইচ্ছা কর-__ ইচ্ছা কর--ইচ্ছা কর। ভাবের কথ! বলিতেছি 

না--অতিরঞ্জিত করিয়া তোদের চিত্ত লুবন্ধ করিবার জন্য লিখি- 
তেছি না _-সতা, অতি সত্য। তাহাকে" অতিরঞন করিয়। 

বলিবার সাধ্য কাহারও নাই__বলিতে গেলেই কম'বলা, হইয়া 

যায়-__ডোট করিয়া দেখা হয়। ওই হৃদয় স্পর্শ করুক তোর 

মন্ত্রব_-সত্য ধারণ--আকাঙ্ক্ষা,--তোর সকল আঁশ পুর্ণ হইবে। 

মন্ত্র গুরু, দেবতা এক করিয়! ডাকিতে হইবে । কাহাকে 

ডাঁকিতেছ, সে জ্ঞান না থাকিলে মন্ত্র কখনও সজীব হয় না। 
“গুরুলাভ ন! হইলে দেবত| লাভ হয় না*__এ প্রচলিত কথার 
ইহাই মন্্র। জ্ঞানই গুরুমুত্তি, আর্বার জ্ঞানই দেবতামুত্তি; 
কিন্তু মনে প্রতিফলিত জ্ঞানকে সাধারণতঃ আমরা জ্ভান বলি 

এবং বোধ বা অনুভূতিকে সেরূপ জ্ঞান হইতে যেন স্বতন 
জিনিষ বলিয়া ধারণা করি । কিন্তু বস্তুতঃ উহা শুধু ঘনত্বের 

তারতম্য মাত্র। যাহা হউক, গুরুলাভ কর-_শুধু মন্ত্র, শুধু না্ম 
লইয়া মৃত সাধনা করিস না। সম্যক্ জ্ঞান জিনিষ না পাইলে 
হয় না, জিনিষ লইয়া ব্যবহার না করিলে তাহার সম্বন্ধে অভি- 
জ্তান লাভ হয় না, এ কথা সত্য ; কিন্তু ধারণাকে একাস্ত ঘন.ও 

ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য শ্রুত জ্ঞানের বা শ্রবণের বিশেষ 

প্রয়োজন। সঙ্গযক্ শ্রবণের সাহায্যে ধারণা ঘনীভূত হইলে 
তাহার অনুশীলন বা ব্যবহার সস্তবপর হয় এবং সে অনুশীলনের 

দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। 'আর সত্য সম্থন্ধে 



মন্-চৈতন্ত ২৫৫. 

এই শত জ্ঞান যখন এমন সমাক্দধপে লাভ হয় যে, তাহা 

অনুভূতি ফুটাইয়! দিতে সক্ষম, তখনই তাহাকে বলে সদ্গুরু' 
অথবা যে পুরুষ সেই ভাবে সত্যের অনুভূতি ফ.টাইয়৷ তুলিবার 
যোগ্য করিয়া জ্ঞান দেন, তাহাকেও সদ্গুরু বলে। সদ্গুরু 

লাভ হইলে তবে দেবতার আবির্ভাব হয়, এই জন্যই বলে। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সত্যপ্রতিষ্ঠায় যখন আত্মীয়বোধ 

উদ্ভাসিত হয়, তখন সাধক থাকিয়া থাকিয়া সারপ্যবোধে চলিয়া 

যায়।' তাহাকে ভাবিতে গেলে আপনি তাহাই হইয়া যায়। 

সত্য প্রতিষ্ঠার এই অবস্থাতেই বস্তুতঃ মন্ত্রচৈতন্য হয়, মন্ত্র উচ্চারণ 
মাত্র নিজের “অহং* বোধটি মন্ত্ার্থের লক্ষিত বিষয়ের আকার 
গ্রহণ করে। দুর্গ বলিয়! সে নিজেই হুর্গা হইয়া যায়; কালী 

বলিয়া! কালী হইয়! যায়; হরি বলিতে হরি হইয়া! যায়। প্রাণ 

বলিতে সেপ্রাশময় হয় _সত্য বলিতে সত্যময় হয়। অর্থাৎ, 

তার নিজত্বের অন্ুভূতিটি উপাস্যের সারপ্য লাভ করে। 
আমি বলিয়াছি, অনুভূতি অনুসারে আমাদের গতি হয়। 

অনুভূতি যত সামান্যাকারেই হউক, অনুভূতি অর্থেই বোধশক্তির 

অনুভাব্যের আকার গ্রহণ । অন্ধু পশ্চা ভবতি ইতি অনুভূতি 

কোন কিছু মনে হইলেও সামান্য পরিমাণে বোধের এ পরিণাম 

ঘটে। বোধের পরিণাম না ঘটিলে অন্তঃকরণের কোন 

ব্যাপারই সংঘটিত হয় না। তবে পরিমাণের বা মাত্রার 

ভারতম্য আছে। আমি যে সারূপ্যের কথা বলিতেছি, সে 

সম্যগন্ৃভূতি ;- হৃদয়গ্রস্থির সম্যগভাবে অনুভাব্যের আকার 



বাক্যে সত্য প্রতিষ্ঠা 

মন্চৈভনা করিবার জন্যা বাকো সত্য প্রতিষ্ঠা করিবে । 
অর্থাৎ যাহা বলিতেছ্, তাহা যে সত্য, অতি সত্য, এ ধারণা 

অবশ্য অবশ্য করিতে হইবে। মন্ত্রে বা মন্ত্রার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা 

হইলেই মন্ত্রচেতন্য সন্ব হইয়। উঠিবে। মন্ত্র সু করিবার 

চেষ্টা করিবে। অথাৎ একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই হেন 
সমস্ত চেতনা তদাকার হইয়া যায়, এই দিকে লক্ষা রাখিবে। 

কিন্ত যত দিন নাসে রকম হয়, ততদিন বার বার মন্ত্র উচ্চারণ 

করিবে, আর সতাপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি বলি 

এমঙক্গলময় তবে যেন "মঙ্গলময়” বলিতে প্রাণন্টা মঙ্গলে বা 

মঙ্গলানুডুতিতে পরিপুণ হইয়া যায়, এই দিকে বিশেষ করিরা 

লক্ষ/ রাখবে । আর যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ 

“মঙগলময়ঃ মঙ্গলময়” বলিতে থাকিবে । প্রাণে আর কোন চেষ্টা 

তখন রাখিবে না। সাধারণতঃ লোকে তাহাকে ডাকিবার 

সময় এ রকম করে না। তাহারা মুখে বা মনে* মনে বাহ। 

বলে, ভাবিতে থাঞে তাহার অন্য । বলিতেছে “মঙ্গলময়,” 

কিন্তু ভাবিতেছে হয় ত তাহার রূপাদি $ হয়'ত চেষ্টা করিতেছে 

তাহার ধ্কান করিতে, তাহার মুন্তি বা স্বরূপ বুকের ভিতর 
ফুটাইয়া তুলিতে ; অথবা হয় তত্তাহাদের নিজের ছুঃখ দৈন্য 



মন্ত্রচৈতন্ত ২৫৯ 

ছবির ম্ত বুকে ফুটিয়া, তাহাকে "আকুল করিতেছে; সে 
কাদিতেছে বাথার মোহে দৈন্যের স্বপ্নে, অথচ ফনে করিতেছে, 

ভগবানের জন্য তাহার সে ক্রন্দন । লোকেও মনে করিতেছে, 

তাহার সে ক্রন্দন, ডগবদ্বিরহে । এরকম করিয়া মঙ্গলময় 

বলার মন্ত্রঠেতন্যের দ্রিক্ দিয়া কোন সার্থকতাই বহন করিবে 

না। যদ্দি ধল “মঙ্গলমর়”” তবে ভাবিতে হইবে শুধু “মঙ্গল্ময়,” 
শুধু মঙ্গলের চবি বুকে ফ.টাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
বদি সুপ্তি ফ.টাইয়া তোল কাহারও অভান্ত হইয়া! গিয়া থাকে, 
তবে সেই 'ুর্তিতেই মঙ্গলের জ্যোতি দেখিতে হইবে। শুধু 
মঙ্গল-_মঙ্গল- মঙ্গলে চিত্তের দিগ দিগন্ত পূর্ণ, আর কিছু নাই-_ 

শুধু মঙ্গল। এই ভাবে চেষ্টা করিতে ভইবে তখন তাহার 

হাত আছে, কি পা আছে,কি তাহার শক্তি মাছে, কি রূপ 
আছে, কি অন্য গুণ আছে, এ সব কথা প্রাণে উঠিতে পাবে না। 

"ধু মঙ্গল-_মঙ্গল-মঙ্গল। যতক্ষণ না চিন্তটা এই মঙ্গলের 

অনুভূতিতে ভরিয়া যাইবে, ততক্ষণ “মঙ্গল মঙ্গল” এই 

মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । এহ রকম সমস্ত মন্ত্রের বেলায়। যখন 

তাহাকে যাহা 1'বলিয়! ডাকিবে, মাত্র সেই কথাটির অর্থে অনু- 

ভূনতময় হইবঠর জন্য প্রয়াস করিবে । অন্য কিছু ভাবিবে না; 

আসিলে সরাইর! দিবে । তবেই মন্ত্রটৈতন্তা সংঘটিত হইবে, 

সকুৎ উচ্চারণে কাজ হইবে। জকুৎ উচ্চারণ অর্থে একবার 
মুত্র উচ্চারণ । মন্্চৈতন্্যের লক্ষণই--একবার মাত্র উঁচ্চারণেই 
চেতনার আবিষ্ভাব। এ কথা ঠন্রেও আছে। 



৭৩৩ গতর! 

এষ্থোচ্চারে কুতে যাদক্স্থরূপং প্রথমং ভবে 
শে সহল্েে লক্ষে বা কোটিজপে ন তৎ ফলম্॥ 

হদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ননাবয়ববদ্ধীনম্। 

আনন্দাশ্রণি পুলকে| দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি ॥ 

গদএদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ত। 

সবুদ্রচ্চাবিতেপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্সংযুতে ॥_কুলার্ণব। 

?১তন্থাযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ একবার মাত্র হইলেই যে স্বরূপ 

, প্রথমেই প্রকটিত হয়, বত বনু জপের দ্বারা সেই রূপ বা সেই 

ফল লাঞ হয় না। ন্বরূপের প্রকটন প্রথম উচ্চারণেই হয়__বহু 

৬পর দ্বারা শুধু সেই স্বরূপকে দীর্ঘস্থিতি দেবা হয় এবং 

সই স্বকপের আবিভূতিব যাহা ফল, তাহাই ফলতে থাকে । 
কিছু স্বরূপা বিভতি প্রথমেই হব । হৃদরএন্থি উন্মুক্ত হইয়। যায়, 

লনবাবয়ব যেন বিষ্তৃত হইতে থাকে, আনন্দা শ্রু, রর দেভা- 

বশ, গদ গদভাবে কথা--এই সব মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই সংঘটিত 

হঝ। মুত মন্ত্র লক্ষ লক্ষ জপেও এ ফল ফলে না। 

বাক্যে সতাপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভাহাকে ডাকা অভ্যাস 

করিবে-তা জপই হউক, কান্টনই হউক, আর যাহাই 
হউক। কি বলিতেছ, সে কথা ভাল করিয়া কুকিয়া, তবে 

বলিবে । জ্ানিবে, বাকা বল। বাক্যে জগতের স্থহি স্থিতি 

লয় ভয়। বাক্যুই বিশ্বের প্রথম অভিবাক্তি। অনেকে 

আ'মার কাঁছে আসিয়া নালিশ করে,_“ঠাকুর ! ধারণ ঠিক 
রাগিতে পারি ন'কেমন করিরা সত্যপ্রতিষ্ঠা করিব বা 



মুন্র-চেতন্য ২৬১ 

মন্ত্রচৈজ্য করিব ।” ধারণা ঠিক রাখিতে পারিলে আর সাধ- 
নার কি বাকি থাকে £ ধারণা ঠিক রাখিবার জন্য মন্ত্রাবুত্তি + 
সজীব নয় বলিয়াই ৩ ধারণা করিতে পারিস না। সজীব 

হইবার জন্যই ন্ত্রচৈতন্ত। ওরে, সত্যপ্রতিষ্ঠা করা মন্্রচৈতন্য 
করা--এ মেন শবসাধন।। তুই মতি শ্বাবাসন। তোর বিষয়- 
কম্মে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায় সত্য, কিন্তু সাধন- 
ক্ষেত্রে ভুই মৃত, প্রাণহীণ। তোর এই মৃত অহংই তোর 

মাকে সাধনা করিবার শবাসন। আ!র এটা শুধু শবাসন নয়__. 
প্রেতাবিষ্ট শবাসন। এটা বিষয়মুখী চাঞ্চল্য নিয়া তোকে 

বার বার বুক হইতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে__তোকে 
আসনচ্যুত করিয়া দির্টত বার বার প্রয়াস পাইবে। 
মাকে সত্য করিযা ডাকিতে থাক-__ওটা নিজ্জীব হইয়া 
পড়িয়া থাকিচ্ব। ডাকে কফীকি থাকিলেই তোকে, 

ছাড়িয় ফেলিয়া দিয়া যোগভ্রষ্টা করিবে। তাই খুব 

সত্যবোঁধে ডাকিতে থাকিবি, সত্যপ্রতিষ্ঠার বা সত্যান্ৃভূতির 
সাায্যে মন্ত্র চৈত তন্যযুক্ত হইলে মাতৃঅনুভূতি যেমন আবিকূতা 
হইবে বা মা যৈমনই উদিতা হইবেন, তখনই দেখিবি, ও আবার 

চঞ্চল হইতেআরম্ত করিয়াছে । উচ্ছাসের তরঙ্গে ও পর্য্যন্ত 
জীবন্ত হইয়া পড়িতেছে, আর তোকে মীয়ের দিক হইতে 

“স্বার্থকতার” মৌহে বাহিরে টানিয়া নিয়া আসিতেছে । 

হনুভূতি উদয় হওয়াকেই মাত্ব-নাবিভাঁব বলিয়া জানিবি-_ 

দেবতা বলিরা ধারণা করিরি-_এ কথা, বোধ হয় পূর্বে 



২৬৩২ খাত ৈ চ 
চে 

বলিয়াছি। সেই অনুভূক্িফুটাতে শুরু হইলেই আ।মহটার 

ভাবের একটাঞ্সভিভতি আমির! তাহাকে নাচাইয়া দেয়। 

আনন্দে তখন মাকে ছাড়িয়া, সেই ভাবটা উচ্ছাসেই মত্ত 
হইয়া পড়িতে হয। একটু নিশেহ ভাবে প্রণিধান করিয়া 
দেখিলে বুঝাতে পারা যার যে, ভাহবব আবেশেব সময় ক্ষণে 

্ণে চকিতের মত যাহাপ জন্থা ভাব, তাহার উদর হয়, আর 

তাঁহার পরক্ষণেই ভীহাকে ফেলিরা, উচ্ড্বাসটার দিকেই দৃষ্টি 
, বদ্ধ তয়_-সেইট'রই প্রসাধন করি বাধা ভইর। পাড়ে। আবার 

€৭1/ 

সে চেনার উদয় হয আবার ভাব স্পন্দন তাভার দিক 

হইতে সাপকূকে চবেব দিকে গেলিয়া দেয। আিতটা নিয়া 

সাঁদক বাস্ত ইয়া পড়ে। এইটা কোন ক্রামিই হইতে দিবি 

না। যেমনি 'ভাঙ্ষিব ভাঙ্গিব তইকবূ, মান্ত্রীচ্চারণেব সাহায্যে 

হননি ভাভাকে স্থির বাখিবাক জল সচেষ্ট হইবি। সভ্যান্বভৃতি ৫! 

নাভ'লে__ভাবেব উচ্ছ্বাসে ভোকে ভীসাইঘা কাহিবে লয়! 

না আসে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিকি। 

জা সমর সব ছাড়িবি--সব ভুলিরবি। ডাকিলে তবে 

ধাবণা আইসে। কিন্তু ধারণা আসিতে সরু হইলেই তোর 

ক।ঙ্গাল প্রাণটা অননি তাহার ভিক্ষার ঝুলি খুলিয়া বসে 

আভাবগুলার দিকে জথব! কৌতুহলের দিকে দৃষ্টি পড়ে; মায়ের 
দিক্ হইতে ঘুবিয়া আইসে। কড় ছোট-বড় কাঙ্গাল-বড় 

সঙ্কীণ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিস, তোদের প্রাণকে। সত্যই 

মে মানুষ সিদ্ধিম় জীবন লাভ কুরিতে পারে, এ বিশ্বাসই 
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হৃদয়ে গুটাইয়া ভুলিতে পারিস না।*আর সেই জন্াই প্রচেষ্টাও 

সতা হয় না"। চিত্তগ্রস্থিতে সত্যের অনুভূতি হস্ধলে তবে হৃদয় 

গ্রন্থি স্পর্শ করিতে পারিবি__-ভেদ করিতে সমর্থ হইবি। 

তাই সত্য সত্য একজনকে আসিবার জন্য যে ডাকিতেছিস, 

এটা স্থির জানিবি | আর ধারণা আসিতে আর্ত হইলে কোন 

কিছু প্রার্থনা করিবি না। মায়ের কাছে কিছু না চাঙিলে তবে 

মা জিজ্ঞাসা করে, “তই কি চাস” একথা মনে রাখিবি। 

প্ধু কি বলিতেছিস্- সেটা সতা বলা হইতেছে কি না, এ দিকে 

দি রাখিবি ; তাহা হইলেই হৃদরগ্রন্থি খুলিরা যাইবে। 



" মন্ত্র, গুরু, দেবতার এক্য ও স্থিতি 
মামি পুর্ন বলিরাছি, মন্ত্ব, গুরু ও দেবতার একীক রাণের 

নান মন্্বচৈতনা। সাদা কগায় বলিতে ভইলে মন্ত্রের মতন 

চেঙন বা বোধ হওয়াটাই মন্ত্রচেতল্ত । কিন্তু মন্ত্রের অর্থ লয়! 

গে কাজ করিতে হয়--মন্ত্র বল! উদ্দেশ্যই যে একটা অর্থবোধ 

বুকে দুটাইয়া তোলা, এ কথাটা সাধারণ লোকে প্রায় 

ধারণাতেই্ রাখে না। সেই জন্যঠ এত করিয়া বলিতে ভয়। 

গুরুর আদর জানে না-£আদর করে না, তাই সাধারণ লোকে 

দেবতাকেও পায় ন1। ন্ভ্তানন্বরূপ আত্মাই প্রকৃত গুরু, 

এ কথা পুরে বলিয়াছি। সেই গুরু উদ্বোধন করিয়া দেন 
বলিয়া! বাঠিরের জ্ঞানদাতা মনুষ্যকেও আমরা গুর বলি। 

আর চেতনার বা বোধের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আঘতন দেবতাপদ- 

বাঢা। যদি সদর উদয় ঠন, অর্থাৎ যর্দে দেবতা-জ্ঞান 

সন্/ক্রূপে পরিজ্ঞাত হয়, তবে বোধক্ষেত্রে সুষ্টি উপাসকাদিগের 

দেবঠা মুট্িমান্ হইয়া আবিভূত হয়েন। আর ওই রকম 
বিশেষ বিশেষ ভাবে আবির্ডাবের জন্যই পরমাত্বাকে প্রকৃতি 

অনুযায়ী নানা মন্ত্রে নান] জনে সাধন করে । কিন্তু যে জানিয়। 

রাখে যে, তার প্রাণের প্রাণ€কই, তার আন্মার আত্মাকেই 

ওই ভারেঞ্ডাকিতেছে, তাহারই আত্মবোধ হয়_-আর না হইলে 

দেবতা উপাসন1 হয় মাত্র। তাই* আম্মবৌধের দিকেই লক্ষা 
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রাখিয়্চ উপাসনা করিতে হইবে । *অন্য দেবতাবিশেষ বুঝিয়। 

উপাসনা করিলে বিভূতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু মায্মজ্ঞানে 

উপাসনা না করিলে আত্মবোধ প্রবুদ্ধ হয় না। ”আম্ছেতি 

উপগচ্ছন্তি গাহযান্তি চ।” «আমার আত্ম”-৬এই ভাবেই 

তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে । স্বীয় জীবভাবকে তাদাস্থাভাবে 

লইয়া যাইতে ভইবে-_ আত্মময় হইয়া আত্মাকে লাভ করিতে 

হইবে। আত্ম হইতে অন্য একজন, এ ভাৰ থাকিলে আত্মজ্ছান 

লাভ হইতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি বলেন_বিভূতিকামী 

পুরুষ আত্বজ্ের উপাসনা করিবে । অর্থাৎ আত্মজ্ানই সী্র্ব- 

শ্রেষ্ঠ সম্পদ- “সেই ভ্ঞানেই সকল উপাসনার শেষ । " “আত্মা 
হইতে অন্য,” এভাব ধ্ত দিন থাকিবে, তত দিন বুঝিনে, 

তোমার সদ্গরু এখনও লাভ হয় নাই । আমি একজন, আত 

তিনি অন্য অশর একজন, এ ভাব তোমার ছাড়িয়া যাইতেই 

হইবে; এ দূরত্ব_এ ব্যবধান ঘুচাইঘা তোমাকে তাহার তয় 

'তাহাতে দিশিয়া যাইতে হইবে। আর সেটা কিন্তু যেমন 

খানিকটা জল লইয়া অন্ত জলে মিশাইয়া এক করা যায়, তেমন 

করিয়া হইবে না। সেটা হইবে অন্তরের ভিশুর দিয়া। 

মেধার দ্বার বা কোন উৎকট প্রচেষ্টা দ্বারা বা ধারণা দ্বারা 
নহে প্রাণ দিয়া-গ্াাণের ভিতর দিয়া। আগে তাভাকে 

তোমার সাক্ষাৎ প্রাণ বলিয়া ঝরণ করিতে হইবে ; আর সেই 

»বরণের ফলে চোমার আন্মসমর্পণ ওইরূপ সার্থকতার পব্যবসিত 

হইবে। “আমি তোমার” & কথাটা পূর্ণ মাত্রায় বলার প্রকৃত 
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অগ-_“এ আমিহটা তোমারই আমিত্ব। ৫তামার আমিত্ব ভিন্ন 
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যাহা ভউক, গুরু এই প্রকারের মুক্তি লঈয়া বুকের ভিতর 

আসন প্রতিষ্ঠা করিলেঈ বুঝিবে, তোমার আত্মবোধ আগত- 

প্রা! কিন্তু এ আসন অচল-প্রতিট্ হওয়া চা 1 থ্মকিয়া 

গাকিয়া 'ভঃঙ্গিতা যতক্ষণ যাবে, ততক্ষণ বুঝিবে, গুরু এখনও 

স্তপ্রসন্ন হন নাই । 

কিন্ত সাধারণ ভাবে মন্রটৈতনাা কবিছেও অর্থাত আত্বাবোধ 

না 'তযায দেবভা-বোধে ঠাহাকে আজ্ঞতাবশতঃ অথবা সিদ্ধি- 
বিশেষের আশায় উপাসনা করিছে গেলেও পোমায় তাদাতা 

ভাল গণ করিতে তইবেই |_তিবে সেখানেও সতাবোধ মাত্র 
উজ্জীবিত ভলেউ কাজ হইতে পারিতব। তবে লক্ষ্য রাখিবে, 

সেই মন্গুচৈনুলা করিবার জনা, যে মন্থ ভীহাকে শক্তিময়,ম 

মা বলিয়া তোমার বনগাইয়া না দিয়া, তোমার আন্বা বলিয়া 

ভাতখকে বুঝাইয়া দেয়, সেই মন্ত্রব_সেই গুক পাবার চ্জা 
হেন বলবতী থাকে । তাহাকে আত্রহ্ছদ্দপে ল'ভ কবাই আত্ম- 

বেধ লাভ, এ কথা বোধ ভয়, বেশ হৃদয়ক্গম ভইর়াছে । 

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি,-ণদেখুন, মন্ত্র একটি শব্দ 

বিশেষ, আর গুরু গুকটি মনুষ্ামৃন্তি, আর দেবতামুত্তি অন্য 

প্রকার। এতিনকে কেমন করিয়া এক করা যায়ঃ তাহা ত 

ভাবিয়া পাই না ৃ্ “দেবতাগুরুমন্ত্ণমৈক্যং অন্তাবয়ন্ ধিয়া_ 

একা কেমন করিয়া চিন্তা করি?” এই রকম অজ্ঞতা 
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অনেকেরই আছে। পূর্বে যাভা বলিয়াডি, তাহা হইতে বুঝিতে 

পারিয়াছ ধোধ হয়, এঁক্য করা কাভীকে বলে।* দেবতা নুভূদ্ধি 

এক্য প্রতিষ্ঠায় ফুটাইয়৷ তুলিতে হইবে, ইহাই মর্ম! 

কিন্তু মন্ত্র গুরু ও দেবতার একীকরণ হইলে অর্থাৎ মন্ত্র 

উচ্চাব্ুণে দৈবতানুভৃতি প্রবুদ্ধ হইলে, তাহাতে স্থিতি অভ্যাস 

বিশেষভাবে করিবে । অনুভূতি ফোটান সহজ, কিন্তু তাহাকে 

ধরিয়া রাখাই আয়াসসাধ্য। সভাবোধের তারতম্যে এই 

স্থিতি' স্বল্পাধিককালস্থারী হয়। আর স্থিতি একটু অধিক 

কালব্যাপী না হইলে মৃত্তির আবির্ভাব তয় না। . 

হাব দুর্ভাগ্য । ওরে, আমরা মনে ক্রি, ভগবানকে বড় 

ডাকিতেডি, তাহার জন্যা'বড়ই অস্থির হষ্না পড়িয়াছি-_কেন ষে 

কপা করিতেছেন না, তিনিই জানেন । আমার জাঁবনটা তাহার 

জন্য শৃন্ত করিয়া, শ্মশান করিয়া রাখিয়াছি : আমার প্রাণ আর 

কিছু চাহে নাঁ_শুধু তিনি । তাহার ভগ্য বাসর-শরন পাতিয়! 

পাতিয়। জীবন অতিবাহিত হইয়া! গেল--তাহাকে পাইলাম 

না। কিন্তু যখন তোর প্রাণ ক্ষণেকের জন্য তদনুভতি হতে পূর্ণ 

হইয়া যায়, লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইনি, মুত তর্ভ_মুত্র্তমাত্র সে 

স্তাবে অবস্থৃন করিয়া, অমনি পলাইয়। আসে-_নামিয়া আসিয়া 

তবে প্রকৃতিস্থ হয়। ইহা হইতে বুঝিবে, ডোমার ভগবশপ্রাপ্তির 

ইচ্ছা এখনও প্রকৃতিগত হয় নাই । ভইলে এমন করিয়া ছুটিয়া 

১ছুটিয়া পলাইয়া আসিতে হইত,না। কিন্তু যাউক সেস্কথা। 

ন্ত্রকে বোধে তোমায় ফুটাইরা' তুলিতে হইবে এ কথা 
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শ্তিতেও আছে । হাক ন!, এ সব মন-গড়া কথা আরতি 

নলিয়াছেন, বচ্ফেদবাউ মনসি প্রাঙ্ঞঃ তদ যচ্ছেদজ্ভ্কান আত্মনি। 

জ্ঞানমান্থনি মহতি নিযচ্ছেন্তদম্চ্ছেৎ শান্ত আত্মনি।” বাক্যকে 

মনে লইয়া যাইবে, মনকে বোধে লইয়া যাইবে, বোধকে মহান্ 
বোধে লইয়া যাইবে এব মহান বোধকে শানস্ত আহাবোধে 

লইষা মাঈবে । বাক্য বামন্ধের আর্থ মনে ধারণা করিয়া বোধ- 

ক্ষেত্রে লইয়া যাহ । অর্থাৎ অদাকার বোধ ফটাইয়া 

চলিবে। ভাঙার পর দেই তাদাজ্ায বোধ যখন ফুটিতে 

খাকিবে, এখন ভাগাকে মহান বোধে বা সর্ববুদ্ধি-ব্যাপক ঈশ্বর- 

বোধে বা সর্ববাপী বোধে পধ্যবসিত করিষে। ব্রহ্মবোণে 

পরাবপিত করিতে করিতে তবে ভোমার তুমিহ্টা এককালে 
লুপ্ত হইয়া ধোয়াকার হইয়। যাইবে । আর বদি দেবভাবের 

উপাসক না হইয়া আম্মার উপামক হও, তবে সেই ত্রল্গবোধ 

তোমার আম্মাবাধে উদ্ধদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তাহাকে স্বাত্ব- 
$মি আম্মা হইয়া যাইবে | অবশ্য দেব- 

ভাবে উপাসনা করিতে যাইবে না। মৃত্তি লইয়া সাধনা 
করিলেও আত্মার যে উপাসনা করিতেছ, এই ধারণা ঠিক 

রাখিবে; তাহা ভঈলে মুন্ডি লইয়াই কর, আর যেমল 

করিয়াই কর, সব গলিয়া গিয়া এক চিন্ময় আত্মন্বরূপই ফ)টিয়া 
উঠিবে। ওই যে বাকাকে মন্যেনিয়। যাইবে, মনকে বোধে 

নিয়া যাইবে বশিয়া শ্রুতির উপাদেশের কথা বলা হইল, আবু 
উপাসনা লক্ষ্য করিয়া খধি ও কথা ধলিয়াছেন। 
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তবে তোমরা স্পষ্ট বুঝিলেঃ লাধনা করিতে গেলে বোধ- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া! তোমার তৎসারূপ্য লাভ কর্পিতেই হইবে 

কি তন্ত্র, কি শ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন। মোট কথা ভাল 

করিয়া জানিয়া রাখ, বোধগ্রস্থিভে তোমার যাওয়া চাই, জদয়- 

গ্রন্থিতে বাঁ অন্তরে তোমার অধিকার আসা চাই-ই চাই। 
এ. অন্থর' কথাটা বলিলে তোমরা ধারণ করিবে না যে, 

যেন একটা থলির ভিতর গহ্বর, তেমনই আমাদের দেহের 

ভিতর বা হৃৎপিণ্ডের ভিতর যে গজ্দর আছে, সেই গহব্রটায় 

প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । বস্তুতঃ সেই হৃৎপিণ্ডের 
গহবরই স্থূল স্থান হিসানে অন্বেষ্য হইলেও সেখানে পৌঁভাইতে 
অন্তরের বৃন্তি ধরিয়া অগ্রসর ওইবে | মায়া মমতা, আত্মীয়তা, 

সেহ, স্খ-প্রীতি, বিদ্বেষ, এই সব বুন্তির েন্ছকে অন্তরক্ষেত্র 
বলে। জসতাবোধও  অন্তরবুভ্ডিবিশেষ। সমস্ত বিএবোধহ 
অন্তর্বান্ত। কিন্তু তাহা হইলেও পর্বোক্ত মায়া- 
মমভা, ,স্েহ প্রেম আদির কেন্দ্রস্থূপ সেই সত্যকে 
অন্বেষণ করিতেছি_-আমার অন্তরে, এই ভাবে যাইবার 
প্রচেষ্টা করিবে । জলের ভিতর একটা সোনা ফেলিয়া দিলে, 

সে সোনাটা, জলের গন্তরে রহিয়াছে বলা যার সত্য, কিন্তু ঠিক 

বলিতে গেলে সে সোন। জলের বাহিরেই থাকে । জলঙ্ানাদি 

বাম্পই জলের যথার্থ অস্তুরে ব্রহিয়াছে বলা ফাইতে পারে। 

ভামার তুমিস্বের সকল বিকাশের মধ্যে__তোগার অস্থিমাংসমর 
স্থল দেহ তোমার নামরূপময়ূ*বা চিন্তাময় ননোময় দেহ, তোমার 
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সুথ-দুঃখাদি অন্তন্ময বোধমন় দেহ, এই সমস্ভের অস্তরে তমনই 

তিনি রহিয়াছ়েন, তোমার প্রত্যেক পরমাণু যেন স্ব স্ব অন্তরে 

তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, এমনই ধারণা করিবে । কেন না, 

তোমার এই যে দেহবোৌধ, এও বোধের বিকর্শ অর্থাৎ বোধের 

দেহময়ত্বই তুমি বোধ করিতেছ, তুমি তোমার বোধের ,হাত, 

বোধের মুখঃ বোধের শরারই অনুভব করিতেছ।” তোমার 

স্থল শরীর তাহার সে দেহবোধ জাগাইবার উদ্দীপক 

কারণ মাত্র। আগেঞ কথা বিশেব করিয়া বলিয়াছি 

'যেআমরা থাহা কিছু জানি বুঝি, সবই বোধের আয়শন। 
আর সেই জন্য দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। এই দেহের হৃৎপিণ্ডের 

মধ্যের আকাশই অন্তরঃ সেইখানে বিশ্বেশ্বর-. সেইখানে 

সমস্ত বিশ্ব" সমাহিত। “যচ্চান্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববমন্যিন্ 

সমাহিতম্।” যাহা কিছু আছে বা যাহা কিছু নাই, সবই 

এইখানে--শ্র্টঠর এই কথা স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়া দিতেছে 

যে, আমাদের আন্বেষ্যহ এই তস্তর। ইহাকে পাইলেই সব 

পাওয়া হইবে। “তম্মিন শেতে সর্ববহ্য বশী ঈশান2”-_সেই- 

খানে “বিশেশ্বর অবস্থিত। সুতরাং যখন বোধধন্্ী আত্মাই 
অশ্ববেষ্য বা বোধক্ষেত্রহ লক্ষ্য, তখন “জড় দেহের, অভ্যন্তরস্ম 

একটি জড় গহবর” এভাবে অন্বেষণ না করিয়া, দেহ-বোধের 

অন্তর__যেমন পূর্বে বলিরাছি, তৃতমনই ভাবে অন্তর স্পশ” করি- 
বার চেষ্টা ক্ররিবে! অথবা মায়া-মমতাদি সাক্ষাৎ অন্তর্ব্তি 
ধরিয়া যাইবার প্রয়াস পাইন্ভব। তবে হৃধয়গহ্বরমুখে 
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স্থলভাল্লে প্রচেষ্টা করিলেও চলিচত পারে। মগ্ত্র উচ্চারণ 

করিবে, আর সেই মন্ত্রার্থমর ভাব অন্তরে অন্ষেণ করিবে? 

অর্থাৎ অস্তরই যেন সেইরূপ, এই দিক্ দিয়া শাইবে। 
দেখ, তুমি যখন স্বপ্ন দেখ, তখন হয়ত তুমি কত রকম 

গন্ধাঃ কৃত রঞ্ষম শব, কত রূপ, কত রস, কত স্পশ অনুভব 

কর। তখন সেগুলি তোমার সত্যব্ই লাভ হয় সত্য 

বলিরাই অনুভব কর । সে সব শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কোথায় 
ছিল ?, কোথায় তুমি সেগুলি পাইলে? তোমার অন্তরে । 

তোমার অন্তরে সবই আছে, ঘটনাক্রমে তুমি সেগুলি ভোগ 
কর; অবশ্য অভিভূত হইয়া দে ভোগ তোমার সংঘটিত হয়। 
ভুমি কত ভবিষৎ ঘটনা ও দুরস্থ পদার্থও তোমার জান্গিধ্যে 

পাও। বদি এই অন্তবক্ষেত্রে ইচ্ছানুক্রমে প্রবেশ করিতে সক্ষম 

হও, তবে আর অভিভূত হহয়া নয়-_ইচ্ছানুসারে জীগ্রত, 

অবস্থার ভোগের মত সে সব ভোগ করিতে সক্ষম হইতে পার। 

তাহা হইলে তোঁমার অন্তরের মধ্যেই তুমি সকল গন্ধ অনায়াসে 

পাইতে পার, রূপ পাইতে পার, রস পাইতে পার; এমন কি, 
এ ব্রন্মাণ্ডের যৈখানে যাহ1 আছে, সব ভোগ করিতে সমর্থ হও । 

ইহাই আপগুবামত্ব। অন্তর লাভ করিতে পারিলে এই অধিকার 

তোমার আয়ন্তীভূত হয়, আর সেইজন্য সত্যপ্রতিষ্ঠ। ও মন্ত্র 
টৈতন্ত সাহাধ্যে যদি এইখানে আসিতে পার, তবে তোমার 

অস্বেষ্য যিশিঃ তাহাকেও লাভ করিতে নিশ্চরই “পারিবে । 
তাই মন্ত্রচৈতন্ত করার প্রয়ঙ্কস সর্বতোভাবে আবশ্যুক | মন্ত্ 
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উচ্চারণ করিবে, আর অন্তরে সেইভাব ফুটিতেছে ফি না, 

লেক্ষা করিবে । 

মম্থচৈতন্য না হওয়ার কারণ, শুধু সত্যাজ্ঞানের অভাব, আর 
মম্ুচৈতন্য কাভাকে বলে, তাহার অভ্ভত]। শ্্রীপুত্রের সতাতার 

ছভান আপনা হইতে অন্তরকে উদ্ধদ্ধ করে-কোন কৌশলের 
দরকার হয় না। ভগবতসাধনাতেও ঠিক তেমনই হয়। এখন 

তরি মাহা বলিয়াছি, বেশ করিয়া মনে রাখিয়া যদি চেষ্টা কর, 

খুব সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হইবে । | 

কিন্তু যাইতে হইবে বহু দূর। জ্ভান লাভ করিরা উদ্দ্ধ হও । 

গুরুর নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়। নাও-_কাগাকে অন্বেষণ 
করিতেছ_সে কোথা, ভাতার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ, তারও 

শাম কেন ? এই সব জানিয়া শুনিয়া সাধনার অগ্রসর হও । 

দসথনা সাধনা করিতে করিতে এই সব বুঝিরা নিতে থাক। 

হবেই তোমার মন্ত্রে সত্য প্রতিষ্ঠা হইবে 1-_মন্্চৈতন্য আসিবে । 
মি ধন্য হইবে । ওরে, অনেক দুর যাইতে হইবে। এই 

'নুষ তুমি, এই ধলির কাঙ্গাল-__বিষয়পদলেহী, ক্ষণভঙ্গুর 

ভীবনশীল, মৃত্য ছারা সর্ববদা বিতাড়িত, এই মানুষ _ নগণা 
মানুষ ভুমি-__তুমি হইবে এমন যে, তোমার কঙ্গনা কখনও 
মিথ্যা হইবে না, তোমার মৃত্যু বলিয়া কোন বোধ থাকিবে 

না, অজ্ঞাত কিছু থাকিবে না, তোমার গতিবিধি দেবতারা 

পর্যান্ত স্ুপ্ধ হইয়ী লক্ষ্য করিরে। প্রাণহীন জড়তাময় এ. 

ক্ষেত্র, এখানে অচেতনে আবৃত চেঁউন, অজ্ঞানে ঢাকা জ্ঞান, 

5 ৮ 
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স্ৃহাজে ঢাকা অমৃত, নাস্তিক্যের মোহে ঢাকা আক্তিক্যবোধ, 

এখান হইচ্ত যাইতে হইরে তোমায়-_যেখানে প্রাণের স্থাধান্র 

অনাবিল উৎস, শুধু স্ফ,রণশীল, জড়তাহীন, অচেতনাখ্য। যেখানে 
আখ্যামাত্র, অভ্ভানত1 যেথা জ্ঞানেরই লীলাবিলাস, মৃত্যু 

যেখানে অনৃশ্ট, আতন্তিক্যবোধ যেখানে স্বভাবসিদ্ধ। যে জাতি, 
যে ধশ্মী, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও, সত্যের সন্ধানে বাহির হইতে-__ 
শুধু সংস্কারের বোঝা নৌকার কানায় কানায় ভরিয়া, জীবন- 
প্রবাহের জোয়ার ভাটায় শুধু এদিক ওদিকৃ করিয়া বেলা 
বহাইয়া 'দিও না। শুধু এ-পারের দিকে চোক রাখিয়া, জলে 
দাড়াইয়া, সণজারের নামে হাত-পা সঞ্চালন করিও না-_-সত্/র 

একটানায় ঝাপাইয়া প্ড়-এ-পারের খু'টা উপড়াইয়া৷ ফেল। 

সত্য চাই--সত্যের দক্ষিণা বাতাসে পাল তুল্সিয়া দাও । 

জোয়ার হউক; ভাট! হউক, চলুক নৌক। পালভরে-_আগা- 
ইতে থাক ও-পারের তীরের লক্ষ্যে । ডাক সত্যের ডাক-- 

তোমার আর অন্য আশ্রর নাই__অন্য আত্মীয় নাই, এই জ্ঞান 

সত্য করিয়া নাও। পার হইতেই হইবে তিমির-তরঙ্গ তেদ 
করিয়া। সবের মাঝে এক। হইয়! থাক! ছাড়িয়া, একের মাঝে 

স্ব পাইয়। তোমার জীবনকে ধন্য না করিতে পারিলে তোমার 

জোয়ার ভাটায় আঞ্ু-পাছু হওয়া আর, ঘ্ুচিবে না। প্রতি 
আহ্বান তোমার তাহাকে টানয়া নিয়া আসিবে,তোমার 

হতাশ প্রাণের নুচ্ছ? ভাঙ্গিয়। দিতে, তাহার, জীবন্ত চোখের 

চাহনিতে- প্রতি আহ্বান ছুটাইয়। আনিবে তাকে--তোমার 

১৮ 



২৭৪? খতস্তর! 

নিমজ্জমান চেতন-তরীকে ভাদিবার মত শক্তি দিতে" *তদীণ 

প্লালকে মেরাম্ঠত করিয়া দ্িতে-_তটের তরঙ্গভঙ্গ হইতে গভীর 

সাগরের সমতল বুকে ঠেলিয়! দিতে । 
দেখ তোমার বুকের কপাট খুলিয়া !--মসন্তানকে প্রভাতে 

স্প্তি-ঘোর হইতে জাগ্রত করিয়া, খাওয়াইয়া, পরাইয়! গুরুগৃহে 
বিষ্ভা-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেয়। সেখানে সে বালক মমস্ত দিন 

গুরুর আদর ও শাসন ভোগ করে । আবার সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীরে 

মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখে, মাত; দ্বারদেশে পথের 

পানে চাহিয়া, তাহারই প্রতীক্ষায় দাড়ায়: ; সন্তানকে পাইবা- 
মাত্র বুকে তুলিয়৷ নিয়া, আদরে সোহাগে চুম্বনে তাহাকে প্লাবিত 
করিয়া, আহাধ্য দানে তাহার ক্ষুধা পিপাসার নিবুত্তি করিয়া 

দিয়া, তাহাকে বুকে তুলিয়া! লইয়া ঘুম পাড়ায়! ঠিক তেমনি 
নৈত্য তোমরা যখন প্রভাতে জাগ্রত হও, তখন মায়ের বুক 
হইতেই জাগিয়। ওঠ__সেই মায়েরই গুরুমৃন্তি এ বিশ্রূপের 

প্রাঙ্গণে তাহার আদর তিরস্কার সমস্ত দিন ভোগ কর. 

আবার সন্ধ্যায় অবসন্ন হইয়া সেই মায়ের বুকে ঘুমঘোরে 

মিশিয়া যাও। তোমাদের জাগয়া থাকা, কন্মময় থাকা ও 

ঘুমাইয়। পড়া, এ সকলের প্রকৃত তাৎপর্য এই-_ ইহা শাস্ত্রের 
বাক্য। হারে! এমন করিয়া মা অনিমিক্ দৃষ্টিতে সত্য সত্য 
তোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিফ্কাছে--অথচ এমন লুকাইয়া 
রহিয়াছে “যেন সে নাই। তাহাকে যতক্ষণ তুই না চাহিস্, , 

ততক্ষণ তোর সামনে আসিলে স্টোর অহমিকার স্বাধীনত। 



মন্ত্-চৈতনচ ২৭৫ 

পাছে কুঞ্চিত হয়-_-পাছে ভয়ে তোর স্বাধীন ইচ্ছাগতি স্তব্ধ 

হইয়া তার দিকে ফিরিতে বাধ্য হয়, এই জন্য ৫ এমন করিস! 

লুকাইয়া থাকে ! সে চাহে, শুধু স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছায় তুই 
তাহাকে ভালবাসিবি-__স্বেচ্ছায় তাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া 
বরণ করিবি। যতক্ষণ তেমন করিয়া তাহাকে না চাহিস, 
ততক্ষণই সে তোর মুখ চাহিয়াই তোর কাছে লুককায়িত। এই 
নাঁ থাকার মত থাকাই এই লুকাইয়৷ অবস্থান।__-এর মত ভাল- 
বাসর অপূর্ব আদর্শ আর কোথায় পাবি? এমন করিয়া যে 
আপনাকে হারাইয়া তোকে ভালবাসে, তোর জন্য--€তার 

'কাছে শুধু তোর, আর কাহারও নয়-শুধু তোর জন্য, যে 
জগৎ্মুত্তি ধরে, যেন *চেতনহা'রা হইয়া তোর ভোগ্য-সম্তার 
সাজাইয়া৷ ধরে, আমার কাছে শুধু আমার--আর কাহারও 

নয়, শুধু আমার-_ শুধু আমার জন্য জগন্ম,ভ্তি ধরে, ভোগ দেয় 
অথচ লুকাইয়া থাকে, অথচ অনিমিক্ চোখে চেয়ে এমন যে, 

“তাহাকে রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিলে কি আর কিছু 

শিখিতে হয় রে। এমন যে, তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া 
মানিয়। নিতে পারিলাম না! অথচ ধর্শ লইয়া কতই না 
গৃবেষণা করিয়া! বেড়াই! ওরে, তাই তার নামটা মনে 

পড়িবামীত্র যেন তোর চক্ষু তার চক্ষে লন্মিলিত হইয়া যায়” 

এটা কখনও ভূলিস না; তাহা হইলেই তোর মন্ত্র আপনি 
চৈতন্তময় হইয়া উঠিবে, তোর মিথ্যা-বুদ্ধি সঙ্তত্যুর জ্ঞান, 
 সূর্যটালোকে উতদ্তাসিত হইলে । ওরে ! তোর কাছে সে সত্যই 



২৭৬. খাতন্কর! 

শুধু তোর- আর কাহারও নযুস্-আর কিছু সে জানে “না 

গুধু তোকে, গ্ুধু তোকে সেজানে । আমার কাছে সে শুধু 
আমার--আর কাহারও নয়-_শুধু আমাকেই সে জানে, এমনই 
সে! অথচ সেই সে, সেই একই সময়ে এ সমগ্র বিশ্বের বোদ্ধা, 
ষ্টা, পরমেশ্বরত্বের ইহাই অপুর্ব প্রেমলীলা-আমি বিশ্ব, আমার 
বিশ্ব, বিশ্ব আমার প্রাণের প্রাণ বিশ্রের প্রত্যেক অণুকে সে 

“আমার তুই, আমার তুই” বলিতেছে-_-ইহাই পরম ভাব! 

আবার সেই সময়েই সে সমগ্র বিশ্বলীলায় মত্ত হইয়া-_লীলাময় 

হইয়া রহিয়াছে। “অয়মাত্মা! সর্বেবধাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ 

সর্ববাণি ভূতানি মধু”--এই শ্রুতি জীবের সহিত পরমাত্মার এই 
প্রাণ-সম্বন্ধই স্পষ্টতর করিয়া দেখাইয়া দৈয়। মরীচিকার মত এ 
জগতের উৎপত্তি নহে, ইহা প্রাণের অপুর্ব প্রেমময় লীলা, 
শাত্বদানের অপুর্বব আদর্শ__এ বিশ্ব একান্ত মমত্বনয় প্রাণ-বজ্ঞ। 
সাধককে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যেমন সাধ্যের 

সহিত তাহার বাক্, মন, প্রাণের একাস্তিক তন্ময়ত] ঘটাইতে 

হয়, , সমগ্র প্রাণ দিয়া সাধ্যকে বরণ করিতে হয়, 
তিনিও ঠিক তেমনই করিয়। নিজের প্রাণ দিয়া,*নিঝিড় মমত 

পরিস্ফুট করিয়া এবিশের স্ষ্টি করিয়াছেন। , তাহার এ 
আত্মদান অতুল । আমরা তাহার প্রাণ-_তিনি আমাদিগের 

প্রাণ, এ কথা কখনও ভুলিও ন। কিন্তু আবার সেই সময়েই 

সে বিশ্বভুবন কিছুই জানে না-_-জানে শুধু আপনাকে । সৌভরির, 
উপাখ্যানে যেমন সৌভরিকে দেখিয়াছিস্--একই' সময় সে 



। অন্ত্র-চৈ তন্ন ২৭৭ 

প্রত্যেক স্ত্রীতেই যেন একাস্ত আতুভোলা--অথচ যেমন সেই 

সময়েই সে তাহার এ স্ত্রীসমণ্টি লইয়া লীলঙ্গ ডুষ্টা ও ভোক্তা” 
অথচ যেমন সমস্তে নিলিপ্র, আমার প্রাণের প্রাণও ঠিক ঠিক 

সেই রকম রে! ওরে ! এমন যে তোর প্রাণের প্রাণ, উপ- 

দেঙ্লের অপেক্ষা না রাখিয়া ফিরিয়া চা--ফিরিয়। চা তোর সেই 

প্রাণের'দিকে ৷ তোর মন্ত্রসিদ্ধি আপনি আসিবে। কিসের ধর্ম, 

কিসের কৌশল, কিসের উপদেশ-_কিসের ফোগযাগ-_ছুটিয। 

চল--তোর চেতন-গতিকে ফিরাইয়া ধর সত্যের দিকে-_ প্রাণের 

দিকে-_মন্ত্রময়ীর দিকে । তোর অনুভূতিক্রিয়ারতিনঅংশ অর্থাৎ 

মন, প্রাণ, গ্ঞান__ইহার কোথাও যেন বিমুখতা না থাকে ;- 
তোর বাক্, প্রাণ, মনের কোনটা যেন আর কাহারও দিকে 

বাকা চোখে চাহিয়! না দেখে । মন্ত্র বা তার নাম বলিবার সময় 

শুধু জানির্বি, তুই বায়, মনোময় আর প্রাণময় ব| হাদয়ময়ু-_- 
আর তোর কিছুই নাই; সেই তোর বাক্য,মন, প্রাণ--সবটা 

এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে-_একই স্থুরকে ধরিয়া রাখিতেছে। 
আর সেই একই সবরের তরঙ্গাভিঘাতে মাতোয়ারা হইয়া 

যাইতেছে'! তবেই তোর মন্ত্রচৈতন্য সিদ্ধ হইবে । তোর! মনে 
,রাখিবি, এই কথাগুলিকেই আইন-শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া বলিতে 
গেলে যাহা হয়, তাহাই আমি উপায় বলিয়া বলিয়াছি। আর 

তাকে বুকের টানে পাইতে ছুটিলে যে সব লক্ষণ ও ভঙ্গিম! 
জীবের মনে প্রাণে, শরীরে বাক্যে ফুটিয়া ওঠে, সেই লি যোগাঙ্গ 

ৰা উপায়রূপে অবলম্বন কূঁরিবার কথাই খধিরা বলিয়াগিয়াছেন। 



€ু 

২৭৮ গতস্তর! 

তোর! ছুই দিক্ দিয়াই চেষ্টা কর। দুটাকেই খাপ খাওয়াইয়া 
লইয়া চলিতে কর্ভীস কর। 

মন্ত্রচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা এ পর্যন্ত বলিয়াঁছি, তাহার সার 
মণ্ম সংক্ষেপে একবার বলি। মনেকর, পূরেবে যাহা বলা 

হইয়াছে,-_“প্রতিবোধবিদিতং মতং অমুতত্ধং হি বিন্দতে 1৮ 

প্রত্যেক, বোধের দ্বারা তাহাকেই বিদিত হইতেছি, ইহাই 
অম্তলাভের উপায়। কেন না, তিনিই বোৌধময় ও বোধশক্তি- 

সম্পন্ন । সুতরাং ঘরের জানালা দিয়া আলোকরশ্বি প্রকাশ 

পাইতে দেখিলে যেমন বোঝ যে, ওই আলো দেখা যাইতেছে 

এবং ওই ঘরের ভিতর দীপ আছে, তেমনই তোমার 

অন্তর্ববত্তি অর্থাৎ প্রাণ, মন, ইন্ড্রিয়ের স্পন্দন দেখিয়া বুঝিয়! 
লইবে যে তাহাকেই দেখিতেছ বা তাহার শক্তিকেই দেখিতেছ 
এক্সং তিনি অস্তরেই রহিয়াছেন-_তিনিই অন্তর'। এইটিকে 
একেবারে সত্য বলিয়া ধারণ! করিবে । তোমার কাপড়ের 

ভিতর একটা বৃশ্চিক রহিয়াছে যদি বলি, তবে তৎক্ষণাৎ তুমি 
লাফাইয়া! ওঠ; ঘরে ভূত আছে বলিলে তৎক্ষণাৎ তুমি 
চমকিয়া ওঠ; কিন্তু ভগবান তোমার অন্তরে রহিয়াছেন 

বলিলে তোমার কোন ভাবাস্তরই হয় না,__-এইটি দেখাইয়া 

দেয় যে, ভগবতসত্বা ভুমি মোটে এখনও মানিয়া উঠিতে 

পার নাই। সেই জন্য যাহাতে ভগবানকে ডাকিতে গেলেই 
সেই রকম চক আইসে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সেই 

চমক আনাই মন্ত্রচৈতত্ব করা। দেঁধ, তোমার জগদ্বোধও 
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বোধে আকার, তোমার স্ত্ী-পুত্র £বাধও বোধের আকার । 

আবার তোমার ভগবদবোধও বোধের আকার! একটা কিছু 

দেখিয়া তুমি বল, ওটা অমুক বলিয়! বোধ হইতেছে। 
“অমুক বলিয়া বে হইতেছে” বলা€ যা) আর “বোধ অমুক 

আকার 'হইতেছে” বলাও তাই। তোমার বোধই সর্ব 

আঁকার "গ্রহণ করেন। “তুমি রহিয়াছ” বলাও যা, “তোমার 
বোধ “রহিয়াছি'র আকার গ্রহণ করিয়! রহিয়াছেন” বলাও 
তাই" আর বোধ যে আকার সত্য সত্য গ্রহণ করে, তোমার 

সেই জিনিষই ব! সেই অবস্থা বা সেই লোক লাত হয়, ইহাই 

শান্সের শিক্ষণ । কেন না, যিনি তোমার বোধরূপে প্রকাশ 

পাইয়৷ রহিয়াছেন, তিনিই বিশ্ব সাজিয়াছেন, এবং তাহারই 

বিশ্ব। সুতরাং যখন ভোমার কোন কিছু পাইতে হইবে, 
তখন তোমার বোধকে সম্পূর্ণরূপে তদাকারে ঢালাই করিয়। 
ফেলিতে হইবে । সে বোধের তখন আর অন্য কোন আকার 

' প্রকার থাকিবে না, তখন আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হইবে 

না; এমন কি, তোমার বোধের যে অংশটি তোমার নিজের 

সন্তার আকার ধরিয়া রহিয়াছে, সে অংশ পর্যন্ত তাহার সে 

কার ভাঙ্গির ফেলিবে_-তোমার অস্তিত্বটি পধ্যস্ত আর 

তোমার বোধে দেখা যাইবে না, সমস্ত বোধ মাত্র প্রাথিত 

আকার-প্রকারের রূপ গ্রহণ করিবে। সেই ভাবে অবস্থান 

করিলেই সেই প্রািতটিকে পাওয়া হইয়া ফাইবে। যদি 
তোমার অর্থ বা শ্রীপম্পর্দের দরকার হয়ত তবে তোমার 



চা ' খাতস্তর 

বোধকে “ভ্রী*র আকার দ্রিতে হইবে । যদি তোমার বিদ্যার 
দরকার হয়, তবে তোমার বোধকে ওই রকম করিয়া 
সরম্বতীর আকারে গড়িতে হইবে। ইহাকেই আমাদের 

লক্ষমীপুজা, সরম্থতীপুজ! বলে। আর এই গুজাই ফলদায়িনী 

হয়, সকল পুজার উদ্দেশ্য ও প্রণালী ইহাই। ইহাই এক্মাত্র 
সাধন-বিজ্ঞান-_ঞগদ্বিজ্ঞান-_তত্ববিজ্ঞান। ূ 

আর তোমার বোধকে এই রকম অভীগ্দিত ছণাচে ঢালাই 

করিতে হইলে মন্্চৈতন্যের সাহায্যেই করিতে হইবে। অর্থাৎ 
শক, অর্থ ও বেদন এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । 
বোধে অতীগ্দিতকে সম্যক্রূপে লাভ করার নাম বা নিজের 

বোধ সম্যক্রূপে ঈশ্সিত আকার গ্রহণকরার নামই সারপ্য- 
বোধ। ইহার ফল বিশ্ব, ইহারই ফল সিছি, শক্তি মোক্ষ। 
এই বোধশক্তিই একমাত্র মহাশক্তি, ইহার ত্রিবুৎ ভাই জ্ঞান। 

ইচ্ছ। ক্রিয়া বা রুদ্রাণী, বৈষ্কবী, ভক্ষাণী অথবা জ্ঞান, প্রাণ, 

মন অথবা বাক, মন, প্রাণ । মনে আকার প্রকার, প্রাণে 

জীবন বা ভাব, এবং জ্ঞানে অক্ষররাশি। অন্র-সকল 

গ্রাথিত হইয়। ভাব হয়, আর ভাব ঘন হইয়া ক্রিয়া হয় বা 

আকার-প্রকার প্রকাশ পায়।-_মূলে অক্ষরসমগ্রি। আবার 
ক্রিয়া বা আকার-প্রকার অবলম্বন করিয়া ততন্তাবে প্রবেশ 

করিতে হয় এবং মহাসত্তা পাইতে হইলে ভাব সকলকে জ্ঞানে 

পর্য্যবসিত করিতে হয়। এই ভাব-সকলকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত 
করাই লয় হওয়া । সেই জন্য লয়ের দেবী মহাকালী মুণু- 
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মালিনী ;-_মুণ্ড হইতেছে মৃত বা! ছিক্পকগ ভাবের অন্মরগা।শ। 

ভাব জিনিষটি হউতেছে হেন জীবন্ত শব্দ-বিন্যাস) আর শব্দ 

ভীঙ্গিলে পাওয়া যায় অক্ষর। এই জন্য জ্ঞানক্গেত্রে ব! 

রুদ্রক্ষেত্রে বা পরশ্নেশবরক্ষেত্রে পাওয়। যায় শুধু অর্থহীন, শব্দহীন 
অক্ষররাশি+ এই কারণে অক্ষরগুলিই হয় সাধনার বীজ। 
সেই বীজকে ভাবে ও মৃস্তিতে ঘনীভৃত করিয়া তুলিতে হয়। 
ইহারই নাম বীজকে বামন্ত্রকে চৈতন্য করা অর্থাৎ দেবতাতে 
সারূপ্য লাভ করিয়া দেবতাকে পাওয়া ও সিদ্ধ হওয়া । বিশেষ 

বিশেষ বীজ শুধু বিশেষ বিশেষ দেবতার বা চেতন-বৈচিত্র্যের 
নিদর্শন । ও.ব্রক্গতত্থের বা আত্মতব্বের বীজ । যাহা হউক, 

এই জন্য বীজের অর্থ ব লক্ষ্য জানিয়। লইয়া তবে তাহাতে 

চৈতনাময় হইতে হয়। বীজটি পরমাত্মার কোন তাব বা কোন্ 

প্রাণময় বিশিষ্টতা ব1 দেবত্ব লক্ষ্য করে, সেইটি জানিবে এবং 

সেইরূপ ভাব বা প্রাণের প্রকট নুন্তি কি প্রকারে ধারণ করা 

সম্ভব, তাহ। জানিয়া তবে সাধন] করিতে হয়। দেবতা ধ্যানের 

জন্য যেভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখ, উহ1 এই | প্রাণের বা ভাবের 

ভিন্নতায় মুণ্তির ভিন্নতা । যেমন তোমার ক্রোধ হইলে 
তোমার ভাবময় শরীর একপকমের হয়, ক্ষুধা হইলে এক 

প্রকারের হয়, ভগবদঙাবাপন্ন হইলে অন্য এক প্রকারের হয়, 

নিদ্রিত হইলে অন্য এক প্রক]ুরের হয়, তদ্রুপ পরমা স্বার বোধ- 

, শক্তিবিশিষ্টতাঁর ভাবময় মৃক্তিও ভিন্ন এবং ওই সকলই দেবতা 
নামে খ্যাত। কিন্তু যাক-__* 
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বোধ করাই শক্তি । সেই জন্য তোমরা! শরীরের বাঁ মনের 
স্দি বিকলতা দর করিতে চাহ, তবে শরীরের গ্রস্থিগুলি বোধ 
করিবে । তোমর1 আচমন ও ন্যাসাদি করিতে যে সব মন্্ব পাঠ 

ও অঙ্গস্পর্শাদি কর, তাহার উহাই উদ্দেশ্য--সেই স্যানগুলি 

বিশেষ ভাবে বোধ করা । দেবতাকে যদি পাইতে চাহ, তবে 

দেবতার স্বরূপ জানিয়া, তাহাকে বোধ করিবে ও তৎসারপ্য 
গ্রহণ করিবে । আব পরমাত্মাকে যদি পাইতে চাহ, তবে 

পরমাত্থাতত্বে কথিত প্রকারে আপনাকে চিরদিনের জন্য হাঁরাইয়া 

ফেল। , বোধশক্তিই তোমার একমাত্র সম্বল-_বোৌধশক্তিই 

তোমার একমার আলোক--বোধশক্তিই তোমার একমাত্র 

স্ীপুত্র, ধন জন, যশঃ সম্পদ, উদ্ধ অধ, বন্ধন মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু, 
সিদ্ধি শান্তি, যাহ! কিছু লাভের একমাত্র মুলধন। উহাকে 
রিয়। উনি যাহার স্বরূপ ও শক্তি, ভাহাকেও লাভ করিতে 

হয় আর দ্বিতীয় পস্থা নাই। মন্গচৈতন্য মানেই মন্ত্রে 

বোধময় হওয়া । 

আবার এই মন্ত্রচৈতনা-সিদ্ধি লাভ করিতে বা বোধতত্ব সম্যক্, 
ভাবে ধরিতে হইলে প্রাণের ভিতর দিয়াই তর! কেন না, 

প্রকৃত প্রাণই বোধকেন্দ্র । সেই জন্য সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্ট, সকলগুলিই পরস্পর সাহাধ্যাপেক্ষী । 

প্রাণকে বা হাদয়ূগ্রন্থিকে বিচঞ্চল না করিতে পারিলে কিছু 
হয় না, ইহাঁযেন ভ্ুলিও না। 
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এই বার এ পর্য্যন্ত যাহা বল! 5ইয়াছে, তাহার সার মর্দ্ম- 
টুকু গ্রহণ কর। সাধনার উদ্দেশ্য পরমাত্নাকে লাভ, আর 

সাধনার উপায় পরমাত্মাকে জ্ঞানতঃ ব্যবহাীরতঃং জানা, মানা। 

এই যে জ্ভানতঃ ও ব্াবহারতঃ জানা) মানা, ইহা করিতে হইলে 

পরমাত্মার সন্তায় সত্যপ্রতিষ্ঠ হওয়া ব্যতীত ছ্িতীয় উপায় 
নাই। যেজাতি, যে সম্প্রদায় যে মতাবলম্থী হও না কেন, 

জগতকে ব! নিজের সত্তাকে যেমন সত্য দেখ, ভাব, ব্যবহার কর, 

ঠিক তদাকারের ধারণায় তাহার সম্বন্ধে জীবন্ত হইতে হইবে। 

এই সত্য কোধ উজ্জীবিত করিতে নিজ অন্তরস্থ অনুভূতিক্রিয়ু 

ও নিজ অস্তিহবোধ অবলম্বন করিয়া “সস্তামাত্র” বলিতে যাহ! 

বুঝায়, তাহা যে এক জ্ঞানঘন জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মসস্তা 

এবং একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন এবং তিনিতই আপনি 

আপনাকে নানারপে সম্ভব ও বোধ করিতেছেন বা মাপনি 

তাপনাকে স্বরূপে ও বহুরূপে জানিতেছেন, এজীনময় জগং 

তাহার বোধক্রিয়া, তাহার জ্ঞানশক্তির বা চিতমহিমার ইচ্ছাকৃত 

প্রকাশ, ইহ! গুরুমুখে সর্বদা সুঝিতে হইবে। আর আমরাও 
বিষয় বলিয়া খাহা কিছু অনুভব করি, সে থে আমার 

জ্ঞানময় প্রত্যগাত্মারই জ্ঞানাক্রয়া--বোধবৈচিত্র্য, বোধশক্তির 
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নানা! আবর্তনরাশি, ইভা বুঝিতে হইবে । তিনি জ্ঞানস্বরূপ, 

জ্ঞানশত্তিসম্পৃন্ন এবং তাহাকে বোধ কাঁরতে গিয়া আমিও 

সেই ্বরূপের অন্তভু ক্ত হইয়! যাইব--আমিও মাত্র জ্ঞানম্থরূপ 

ও জ্ঞানশক্কিসম্পরন হইয়া, নিজ সত্তা তাহাকেই সম্পর্ণরূপে 

সমপণ করিয়। ফেলিব, ইহাই হইবে আমার লক্ষ্য। আর 

তাহাকে পাইলে জান, প্রাণ, মন যে ভাবে পরিবণ্ডিত হইয়। 

তাহাকে আপনাতে পায়, তাহাকে পাইবার চেষ্টা করিতে 

গেলে সেইভাবেই জ্ঞান, প্রাণ, মনকে বা বাক্, প্রাণ, মনকে 

পরিণমিত করিবার চেষ্টা কাঁরতে হইবে। যোগস্থ হইলে 
যে লক্ষণ স্বতঃ ফুটিয়া উঠে, যোগস্থ হইবার চেষ্' করিতে গেলে 

সেই লক্ষণগডলির অনুধাবন করাই যোগাঙ্গ, ইহা! বলিয়াছি। 
ওই ষে নন, প্রাণ, জ্ঞান-_ইহাই পরমাত্মার পরমেশ্বরমুভতির 

বিশিষ্টতা। তিনি জ্ঞানশক্তিরূপে ক্রিয়াময় হইয়া, প্রাণময় ও 

মনোময় হইয়া তাহার এজ্ঞানময়, প্রাণময়। মনোময় জগৎ রচনা 

করিয়াছ্েন। এ অচেতন জগৎ তাহার মনের রূপ বা বিকাশ- 

বৈচিত্র্য । তাহার জগৎ হইবার ইচ্ছা বা তপস্থার এই ত্রিবৃৎ 

বা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বা! জ্ঞান, প্রাণণ মনই 
হইল যেন উপাদ্দান। জগণুসিদ্ধির উপায়ই যেন ওই তিনের 
সমাবেশ । মোটা কথায় সমগ্র জ্ঞানক্রিয়াটুকু বা ভাবনাটুকু 

ইচ্ছান্ুরূপ আকারে ঢালাই করা, ইহাই সর্ববসিদ্ধি লাভের, 

জীবের জ্পজন্যান্তর ভ্রমণের, মুক্তির ও পরমেশ্বরের স্ষটি-্থিভি- 
লয়রূপ লীলার একমাত্র কারণ। স্মৃতরাং তাহাকে পাইতে 
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ইচ্ছা করিলে মন, প্রাণ জ্ঞান বা বাক মন প্রাণরূপ অন্ুভভতি- 

ক্রিয়ার অংশ তিনটিকে তদাকারে ঢালাই করিতে হইবে। তা 
যে উপায়েই হউক, যেমন করিয়াই হউক। ূ্ 

তাহাকে সত্য রহিয়াছেন বলিয়া জানাটি নুসম্পন্ন হইলে 

সমগ্র অনুভূতি তদাকার না! হইয়া থাকিতে পারে না, সে 
মহানের * এমনই মহতী প্রাণময়ী আকর্ষণী শক্তি, এতই নিব্ড 

প্রেমশক্তির বিলাসে এ জগত্রচনা। আবার সমগ্র অন্ুভূতি 

তদাকারে পরিণত করিলে তাহাকে পাইতে বাকি কিছু থাকে 

না_জীব আপনাতে আপনি তাহাকে লাভ করে। এক দিক্ 

'দিয়া তাহার প্রেম যদি আমাদিগকে তাহাকে বরণ -করাইয়া 

লয় ও তিনি আমাকে ' গ্রহণ করেন, তবেই আমার সমগ্র 

অনুভূতি তন্ময় হয় ও তাহাকে আনিয়া দেয়; এবং অন্য দিক্ 

দিয়! আমাদি্গর প্রচেষ্টা বলিয়া যাহা আছে, তাহা যদি 
আমাদিগের অনুভূতিকে তন্ময় করিতে বীর্যের সহিত নিযুক্ত 
“করি, তবেই তাহাকে পাইবার যথার্থ উপযোগী সাধন-পথ 

' অবলম্বন করা হয়। . 
এই ধে, অনুভূতি বা বোধক্রিয়ার তিন অংশ, ইহাদিগের 

নাম দেওয়া হয়--মন, হৃদয় বা প্রাণ এবং জ্ঞান বামূল বোধ- 
ক্রিয়া, জ্ঞানক্রিয়া। মনে করা। তাহাতে ভাব্ময় হওয়া ও জগ্তানেতে 

তাহাকে লাভ করা বা বিপরীত ক্রমে জ্ঞানে লাভ করা, তাহাতে 

 প্রাণময় হওয়া বা স্বখ-ছুঃখ প্রীতিবিদ্বেষময় হওয়া ও তদনুসারে 
মনোময় হওয় বা ক্রিয়াময় -হওয়া-_-সকল অনুভূতিতেই এই 
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তিনটিই কম-বেশীভাবে প্রকাশ পায়, আর ইহাদিগেরএদাম হয় 

্রন্গ গ্রন্থি, বিষুুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রস্থি। পরমেশ্বরের রিরাট্ ক্ষেত্রে 

ইহাদিগের নাই ব্রহ্ষা, বিষু। মহেশ্বর। 1 
সত্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বা সত্য লান্গি করিতে 

হইলে এই তিন গ্রন্থিভেদ করিতে হয় বা অস্তরাকাশের এই 
তিন স্তরে প্রবেশ করিতে হয়। তবে তিন গ্রন্থির 'ক্রয়ায় 

তিন ভাবের যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিই-_সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রচৈতন্য । মনোময় ত্রন্ষগ্রস্থির কাজ কম্ম, প্রাণময় 
'বিষুগ্রন্থির কাজ ভোগ এবং জ্ঞানময় রুদ্রপ্রান্থির কাজ সর্ব 
এশ্বধ্য 'লাভ ও ত্যাগ। রুদ্র রাজরাজেশ্বরীর স্বাম, অথচ 
ভিখারী, বৈরাগ্যময় । এই জন্য ইনি মগেশ্বর, অন্তরাকাশের এই 

ক্ষেত্রেই যাহ! কিছু আছে, যাহ! কিছু নাই, সমস্ত সমাহিত। 

প্রকাশ করা ও ত্যাগ করা, আবার সমাহত করাঃ ইহাই এ 

গ্রন্থির কাজ। সমস্ত শক্তির আধার এই রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি 

পরমেশ্বরীর লীলাভৃমি-_আছ্ভা শক্তির আবাসস্থল, মহাবিদ্যার 
মন্দির । প্রকাশে ভোগময় হওয়া! অথবা তাহাকে প্রাণমর' করা ও 

তাহাতে প্রাণময় হওয়। বিঞুগ্রন্থির কাজ। তাহাকে স্থুলতঃ 
পাওয়া বা তাহাতে স্কুলতঃ প্রাণানুসারে ক্রিয়াশীল হওয়া 'ব্রহ্ষ- 

গ্রন্থির ব্যাপার। জীবের অন্তরাকাশ এই ত্রিগ্রন্থিময় ; অস্তরা- 
কাশই আআ এবং তাহাতেই বিশ্রেশ্বর পরমাতমা! অধিষ্ঠিত। 

অন্তঃক্রিয়৷ অবলম্বনে এই অস্তরাকাশ তোমায় দেখিতেই হইবে, 
পাইতেই হইবে। কেন না, পরমাত্মা হইতে স্ুল, জগত্ড্কান 
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বা জগৎ পর্য্যন্ত এই অস্তরেরই মূত্তি, ভিন্ন ভিন্ন আয়তন-প্রকাশ ও 

ইহাতেই গুতিষিত। 

শোন, চত্তীর দেবীস্ততিতে-_“আধারভূতা জগতন্ত্মেকা, 
মহীম্থরূপেণ যতুঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত- 

দাপ্যায্যতে" কৃতস্মলজ্বীর্যে ॥৮ এইটা ব্রহ্ষগ্রস্থি ও ব্রহ্মার 

ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । তাহার পরের স্ত্রতিটা-__ 
“ত্বং বেঞ্চবী শল্তিরনস্তবীধ্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি 'মায়া। 

সন্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুই ॥” 

এইটী বিুগ্রস্থি বা বিষুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । আর' 
*“বিদ্ভাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ জ্িয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগতন্থ। 

ত্বয়ৈকয়া পুরিতমন্য়েত্,, ক! তে স্তরতিঃ স্তব্যপরাঁপরোক্তিঃ॥৮ 
এইটি রুদ্রগ্রস্থি বা রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা" হইতেছে। 

রুদ্রগ্রন্থি উপাদান, বিষুগ্রন্থি ক্রিয়াবীজ এবং ব্রক্গগ্রন্থি ক্রিয়া- 

প্রকাশ। বোধময় অন্তরাকাশের এই তিনটা স্তর লক্ষ্য 

করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে সহজেই অভীষ্ট কেনে উপস্থিত 

'হওয়া যায় । 

ব্রঙ্গ্রন্থিতে মুর্তি লইয়৷ স্বচ্ছন্দে উপাঁসনা করিতে পার-- 

প্রাণ-গ্রন্থিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে প্রাণময় করিবে, 

আর রুদ্রগ্রন্থিতে মাত্র তত্জ্জান»ম্পন্ন হইয়া জীবনের মোচন, 

সিদ্ধিলাভ ও আগ্তকাম হওয়। | 

ব্রহ্মাক্ষেত্রে পরমেশ্বর প্রকাশময় এবং সেই প্রকাশ পরম 

মত্যের প্রকাশ হইলেও জীব; খণ্ডাত্মক সঙ [বোধে ইহাঁকে দর্শন 
$ 
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করে। এই খণ্ড সত্যরূপে নামরূপ অংশটুকু দেখা ও 'পরম- 
রস্তরূপে উপলব্ধি না করা, ইহাই ব্রহ্ষপ্রস্থির গ্রস্থিজটিলত। | 

এই ক্ষেত্রে সাধনাই সত্য প্রতিষ্ঠা । বিষুক্ষেত্রে পরমেশ্বর প্রাণময়, 
ভোগনয়, প্রেমময়, সর্বসৌন্দধ্যময়, হৃদয়-ব্যবহারময়, জীবের 
গতি ভর্তা নুহ্ৃৎ_-আর এই ক্ষেত্রে খণ্ড ভোগে, খণ্মোহে, খণ্ড 

ভালবাপার খণ্ড মমতায়, খণ্ড খণ্ড হৃদয়ব্যবহারে নুগ্ধ থাকা, 

ইহাই হৃদ্গ্রন্থির-_হৃদয়ের জটিলতা । 

এ গ্রন্থি মুক্ত করিতে হইবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সাহাষ্ে-_ 
'ভগবানে প্রাণ সম্পণ করিয়া_ ব্রহ্গগ্রস্থিতে উপলন্ধ * সত্যকে 
জীবন্ত দর্শন করিয়া । তাহাতে প্রাণ অর্পণ করিয়া, তাহার 

একান্ত আপনার হইয়! গিয়া, থাকিয়া থাকিয়া তাহাতে সোহহং 

বোধে উপনীত হওয়া, প্রাণ দানের ইহাই সাথ কতা। 

আর রুদ্রক্ষেত্রে পরমেশ্বর স্ষ্টি-সংহরণময়। এই ভূমি 
প্রলয়-ভূমি--এই ভূমিতে প্রাণ-মন সমস্ত আসিয়। বিলীন হয়, 
আবার ইহা! হইতেই সমস্ত উদ্ভব হয়--নামরূপ ও সেই সন্বন্থে 

সমস্ত বাবহার লয় হইয়া, ভূমা জ্ঞানাকারে অবস্থান করে।' 
আর অজ্ঞ জীব এইখানে সুযুপ্ত হয়, মৃত্যুর গ্রাসে আচ্ছন্ন হয়। 

ইহাই এ ক্ষেত্রে গ্রন্থি। আর সাধক ভগবানে আত্মসমর্পণ 
করিয়া, সোহহং বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া_-এই ক্ষেত্রে তুরীয়- 
স্থানে সাথ কতা! লাভ করে এবং সকল গ্রন্থি হইতে মুক্ত 

হয়। ইহ ত্যাগের ভূমি। এ গ্রন্থিতে জীবের আমিত্বঃ 
একান্ত ভাবে লোপ হয় এবং সাধ্যের আমিত্বে বিহার করে। 



উপসংহার ॥ ২৮৯ 

আপন আপনাকে জানিতেছি, এই স্বসম্বেদ্ন বোধ ও সেই 
আমি আম্মাই বা উপাস্যই, এই বোধ এখানে সম্যক্ ক্রিয়- 

শীল। রুদ্র-গ্রন্থি-প্রাপ্ত পুরুষই প্রকুত নৈষ্বম্ম্য লাভ করে বা 

সন্াসী হয়। এ ভূমির সন্ধান পাইলে জীব আর বহিজগতে 
ভ্্বানচক্ষু বসর্পিত করিতে চাহে না, বাহা জগতের উপর প্রকৃত 

বৈরাগ্য আসে, কোন অনাত্স এষণ! থাকে না__-সকল ভোগ 
ইচ্ছাধীন হইয়া গিরা সাধকের বাহ ভোগে বিরতি ফুটিয়া ওঠে 
ও সাধক সব্বদা এই অন্তরেই বাস করিতে থাকে এবং বাহ 
স্গগতের-_এমন কি, স্থূল দেহের থাকা যাওয়া তাহার নিকট 

অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। এ গ্রন্থি লাভের পুর্বে যাহারা 
সন্ন্যাসী হইতে চাহে বা সাজিতে চাহে--তাহারা মিথ্যাচারী। 
যাহারা নৈক্ষন্ম্যের এই কেন্দ্রভূমি পাইবার পুর্বে কর্্মত্যাগ 
করে বা ত্যাগ শিক্ষা দের, তাহার! উন্মার্গগামী এবং যাহারা 

এই গ্রন্থিতে উপনীত হইয়া, তন্বদর্শনে সিদ্ধ হইয়া, চিম্ময়ের 

চতিশক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, জগৎ মিথ্যা 

৷লিতে প্রবাস পার, তাহারা সাধন-রহস্ত-ডভ্তান-শুন্য, মরীচিকা- 

মাহগ্রস্ত “ঘিথ্যাবাদী” মাত্র। 

, অচেতন ভোগ বমনাহারবশ প্রতিভাত হইলে, তবে 
ন্যাসাধিকার আসিয়াছে বুঝিতে হয়। * 

মনে রাখ,-_অনুভূতিং বিন! মুডে। বুথ! ব্রহ্মণি মোদতে। 
প্রতিবিদ্বিতশাখাগ্রফলাম্বাদনমোদৰ ॥ 

গ্রতিবিস্বিত বৃক্ষ-শীখাত্র গ্রতিবিশ্থিষ্ভ ফল খেয়ে সম্যাস 
১৯ 



২৯৩৬ রর খাতন্তর। 

গ্রহণ করিস না। ব্রঙ্গ-্রান্থিতে ঈশ্বর-ড্ভানের ' দ্বারা 

দ্ুগৎকে আচ্ছাদিত করা সত্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত; সত্যবোধে 

সেইরূপ ব্যবহারময় হইতে পরমেশ্বরে প্রাণের বুনি সংলগ্ন 

করিয়া, তাহাতে আত্মহারা হওয়া ও থাঝ্জিরা থাকিয়। সত্য- 

প্রেমে তাহাতে তন্ময় হইয়া, তৎসারূপা লাভ করা ও নিঃশ্বাস 

প্রশ্বাস হইতে সকল কন্ম তাহার কম্মরূপে উপলব্ধি করা, ইহাই 

প্রাণ-গ্রন্থির সাধনা; এবং সব্বতন্ব আত্মস্থ দর্শন করিযা-_তাই 

হইয়া হ্গায় অন্তরে বিরাজ করা, স্ববাহ্যত্যাগী হওয়া কুদ্রপ্রন্থির 

সাধনা। 

মনে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রাণে তাহার, সহিত প্রেম- 

লীলা__বদিও তাহাকে অধিকার করা জপ বোধে প্রেম হেথা 

ঈষৎ লাঞ্কিত--আর রুদ্রগ্রন্থিতে সর্ববস্বার্থত্যাগী অনাবিল 

প্রেম । 

তাড়াতাড়ি সোহহং হইতে নাইও না। সভ্য পুরুষকে 

দর্শন অভ্যাস করিয়া, তাহাতে প্রাণ খিগলিত করিয়া দিয়া 

আপনার সত্তা তদনুপারা করিয়া তাহাতে ভারাইযা 

গ্রন্থিতে উপনীত হইতে পারিবে ও স্বতঃ সোহহং অধকার লাভ 

হইবে। কিন্তু বলিরা রাখি, এখানে উঠিতে হইবেই ৷ ধাহাকে 
আমা হইতে অন্য ললিয়া বিন্দুমাত্র ধারণ। করিলে ক্ষুপ্ন করা 
হয়, সোইহং সতা সত্য বলিতে ও বোধ করিতে না পারিলে 

পর করিয়া ফেলিয়া রাখ। হয়, আর যে প্রাণমর প্রীতিময় আত্মা 

পরবোধের বিন্দুমাত্র সা করিতে পারেন না, তাহার ধারণা 



* উপসংহার ২৯১ 

পরিপূর্ণ ততক্ষণ হইবে না, যতর্ষণ না “আমি আমাকেই 

জানিতেছি--” ইত্যাদি সোহহং ভাবের বোধে উপনীত না 
হও। ততক্ষণ গ্রন্থির পর গ্রন্থি সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর 

হও-_অগ্রসনর হও'। শান্তি তোমার অটিরলন্ধ সার্থকতা হউক। 
তুমি জয়যুক্ত হইয়া, তাহাকেও তোমাতে জয়ুযুক্ত কর। 

, ব্রক্গগ্রস্থিতে তাহার চৌখে চোখ দিয়া সকল কাজ কুরিবে, 

প্রাণগ্রন্থিতে তাহার তপ্তিতে তোমার তৃপ্তি, এই বোধে জগদ্- 
বাবভার করিবে-__রুদ্রগ্রস্থিতে সর্ব্বব্যবহারশূন্য সমাধিস্থ হইবে, 
তবেই তুরীপান্ত মোক্ষক্ষেত্রে তুমি আরূঢ় হইবে । 

& 

দ্বৈতবোধে সাধন1র সুচনা! হইলেও সঙ্গে সঙ্গে আপনি 
আত্মারই শক্তি বা চঞ্চল ক্রিয়াময় চিত্রশ্ি ও তীহাতেই জাত, 

স্থিত, এই ভাবে বিশিষ্ট অদ্বৈত-বোঁধে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ 

করিয়া, তাহাতে আমিত্ব হারাইয়া মিশিয়া যাইবে বা সমাধিস্থ 
হইতে প্রয়াস পাইবে । মনে একান্ত সত্যবোধ ও নিষ্ঠা ফুটাইবে। 
সেই নিষ্ঠা অবলগগনে শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রীতি ফুটাইয়া ভুলিবে 

ও প্রাণময় হইয়! স্বীয় অভীগপ্সিতকে প্রাণময় করিবে বা গ্রাণময় 

শ্রীতিময় দেখিবে ও তাহাতে তদাত্মা হইবে এবং তাঁদাত্া ভাব 

লীভ হইলে স্বতঃ ক্ুদ্রগ্রন্থিতে সমাধিস্থ ভইয়া, তাহাকে ও 

তদৈশ্বর্ধ্য লাভ করিবে অথবা! 'ুরীয়াতীত স্বাধীন “ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
হইবে । 

্রহ্গ্রন্থিতে সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় (এই ,ভাবটি . তোমার 
আসিলে তবে বুঝিবে, সতাপ্রতিষ্ঠা হইতেছে । তাহার প্রসঙ্গ 



২৯২ খাতভ্র। 

করিতে গিয়া যদি স্ব এমন সাবধানতা আসিয়া উপশ্থিত 

হয় যে, তিনি ওই সময়ে ওইখানে তৌমার অস্থরে রহিয়াছেন ; 

এনং কাশারও সাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, সে 

বলা, তাগার অসাক্ষাতে সে প্রসঙ্গ করিতে গলে যেমন হয়, 

তাহা হইতে যদি ভিন্ন রকমের হয়-__তেমনই ধরণের সাক্ষাতে 
করণীয় প্রসাঙ্গর মত ভাব আপনা হইভেঘদি গ্রহণ করে, তবেই 

বুঝিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতেছে । বিষুগ্রন্থিতে প্রাণপ্রতিষ্া তাহক্ষণ 

সম্যকু হহয়াছে বুঝিবে না, যতক্ষণ ভূমি পরকায়ে বা প্রতিমাদিতে 
প্রবিষ্ট হইতে না পার । এবং সেব্দপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মস্চৈভন্য না 

হইলে হইতে পারে না। 

রুদ্রগ্রস্থি। মন্ত্রচৈতন্ত ততক্ষণ হয় নাই, যতক্ষণ তোমার 
আবাহনমাত্র দেবতা বাঁ বাঞ্চিতের আবিভব না হয়। তবে 
প্রণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচেতন্য অত পুর্ণ মাত্রায় না হইলেও যখন 

ডাকিবামাত্র তন্ময়তা আসিবে এবং তোমার মনে হইবে, তুমি 
স্বাধীন ক্ষেতে রহিয়াছ ও আপনি আপনাকে ইচ্ছানুসারে বিভক্ত" 

করিতে সমর্থ হইতেছ, তখনই বুঝিবে, ঠিক হইতেছে । আর 

এ সমস্কের সমগ্রিবপে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞান- 

শাক্তসম্পন স্বয়ন্তু ও ম্বপন্থেরনময় আল্সাই রাহয়াছেন, আমিও. 

মুক্ত, কোন অনাত্মবোধ আমার নাই, এই ধরণের বোধও যখন 

আসিতে থাকিবে, তখন বুঝিবে, গিক হইতেছে । 
মন্ত্রচৈতন্য করিতেই হইবে এব*না হওরা পধ্যন্ত সতা- 

প্রতিষ্ঠা হয় নাই বুবিবে। এবং প্রাণের বাবহারের ভিতর 
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দিয়াই নরেন ও সত্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়__মেধা, কৌশল, উগ্র 

আন্তরিক তপস্থ্া ও প্রাণহীন জ্ঞানচচ্চা রুদ্রগ্রপ্থিরংারে আঘাত: 

করিতে পায় না। 

এই রুড্রগ্রদ্থিঠে পরমাত্মা মহাকালঘুন্তি। আমি প্রাণ 

প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে প্রাণের স্বরূপের মধো আয়ু ব! কালজ্ঞান 
ধারণা করিতে বলিয়াছি। রুদ্রগ্রস্থি অপ্রাণ, অমল,-শুভ, 

নিত্যকাল-বোধময় চিত্প্রকাশ, ইভাই মহেশ্বরত্র | দেখ, দুইটি 

পদার্থের দ্বারা যেমন আকাশ বা দিগব্যাপ্তির অস্তিহ্থ বুঝিতে 

পার-_দ্রইটী পদার্থের অস্তিত্ব দেখিয়া তবে বোঝ, ইহাদের 

মধ্যে একটা আকাশ বা, ব্যাপ্তিক্ষেত্র আছে, তেমনই দুইটা 

ঘটন। বা ক্রিয়া ছারা কালের সত্তা নিণাঁত হয়। ঘটনা- 
পারম্পধা দেখাইয়! দেয় যে, কাল নামে এক সন্ত আছে । আর 

আমি পুরে বলিয়াছি, জগৎ বাঁ পদাথ বলিয়া বাহা দেখ, এ সব 

ক্রিয়া ঘটনা__শক্তির আবর্ধন। বস্ত বলিতে প্ধু শক্তিপ্রবাহ 

বা ঘটনয বুঝায়। সুতরাং এক মহাকালের বক্ষে এক মহতী 

শক্তির প্রবাহ_ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই । এই ঈশানক্ষেত্র__ 

এই রুদগ্রন্থি__জ্ঞানক্রিয় বা আগ্ভাশক্তি বক্ষে লইয়া মহাকাল 

সমস্ত লয় ও স্থ্রিব মুলক্ষেত্র । এই “নিত্য”  কালজ্ঞান 
রুদ্রগ্রন্থিতে অবলম্বনার । কিন্তু এ গ্রন্থির বলিরার অনেক 

আাছে) যাহা তোদের এখন দ্্বেশিধ্য । সুতরাং উপযুক্ত হলে 

ঘরে বলব--ঘা জাঁজ পর্যন্ত কাহাকেও বলি নাঈ। 

মনে রাখিবে, ত্রান্ৈশ্বধ্য-ভোগে আপ্তকামত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার 

শশা 



ষ্ঠ 

২৯৪ ' খাতক্তবু! 

উদ্দেশ্য না হইলেও স্বত আগনভ সিদ্ধি । নিজের অশ্থরের দৈন্যকে 

এই ফলের সফ়িত তুলনা করিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লইবে, তোম্যর 
সত্য প্রতিষ্ঠা কত দূর সত্তা হইয়াছে । শেষ কথা ও আসল কথা__ 
গুরুবোধ । গুরু ভিন্ন গঠি নাই-_গতি নাই ॥ গুরু বলিতে 

কি বুঝায় তাহ! বিশেষ করিয়া ধারণা করিয়া, গুরুতে শ্রদ্ধা 
প্রগাঢ় করিয়া ভুলিতে থাকিবে । গুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন সিদ্ধি- 
লাভের কৌন উপায় নাই-_-এ কথা বৈজ্ঞানিক হিসাবে 

বুঝাইয়াছি এবং সেই জন্য যাহাতে গুরুবুদ্ধি আরোপ করিবে, 

মিনি স্ুলতঃ চাক্ষুষ গুরু, তাহাকে প্রাণ দিয়া বরণ করিতে না 

পারিলে কিছুই হইবে না । গুরু বলিতে কি বুঝায়, দেখ | যিনি 
সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, পরমাত্ুজ্ঞানে প্রতি- 
চিত করিয়। দেন, সেই জ্ঞানন্বরূপ, জ্ঞানদুত্তি বা জ্ঞানদাতা পুরুষ 

রুপদবাঁচা | যে আত্মজ্ান লাভ হইলে জগতে" কোন প্রাপ্তির 

অভাব থাকে না, ব্রন্মাণ্ডের সমস্ত বিভূতি এ্ধ্য আয়ন্তীভত 

হয়, সমস্ত দুঃখ চির অস্তুহিত হয়, সর্ব্ঞত্থ ও সর্ববভাবা ধিষ্টাতৃত 
যে জ্ঞানের মহিমা, সেই জ্ঞানে যিনি প্রতিষিত কারয়া দেন, 

তাহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতে হইবে ? বোন মন্ুষের নিবট 

বিনদুাত্র উপকার লাভ হইলে অথবা কোন মন্ষ্ের হিন্মমাত্র 

মহত্ব দর্শন করিলে সেখানে যদি তোমার শির কৃতজ্ভতায় 

অথবা গৌরবের ভারে স্বতই অবনত হয়, তবে এত বড় এশ্বর্যের 

দাতা, এত বড় দুঃখের পরিত্রাতা, এতবড় মহান্ পুরুষের স্মরণে ' 

তোমার অন্তরে কিরুপ আলোড়ন ফুটিয়৷ উঠিবে? গুরু স্মরণে 



উপসংহান্ধ ২৯৫ 

বা গুরু দশনে ঘাদ তোমার অন্তরে*এইরূপ আলোড়ন উপস্থিত 

না হয়, তবে বুঝিবে, তোমার শুরুবোধ এখন পথ্যস্ত হয় নাই। 

সেই জন্য সর্ববপ্রথম সর্ববসাধনার পুবেন সর্বতোভাবে গুরু 

বলিতে কিরূপ মঙডিমময় দাতা, সথা ও অনন্ত জাবন-পথের 

সারথি লক্ষ্য করা হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে ও সেই বোধে 

আপনীকৈ সঞ্তাবিত করিবে। পরমাত্মাই গুরু ; তিনি আপনি 

আপনার পথপ্রদর্শক | শালগ্রামে নারায়ণ-বুদ্ধি আরোপের ন্যায় 
স্দি কোন পুরুববিশেষে গুরুবুদ্ধি আরোপ কর, তবে তাহাতে 

এই ভাবৈ সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে; নতুবা সমস্ত 

'সাধনা নিক্ষল প্রপ্তাসে পরিণত হহবে । জানিও, মাত্র গুরুবোধে 
সত্যপ্রতিচ্ঠ হলে, আপনা হইতে সমস্ত্র সাধনা স্ুঠ্িদ্ধ হইয়। 
যার়। বিশেষ করিয়া মনে রাখি ও১- 

“্যানমূলং গু?রোনম্ম,ভিঃ পুজানুলং গুরোঃ পদম্। 
মন্ত্রুলং গুরোব্বাক্যং মোক্ষঘূলং গুরোঃ কৃপা ॥৮ 

* আর এস, একবার সেই মহান পরণাত্মন্ধরূপ পরম গুরুর 

টরণে বিলুট৯ত ভইয়। সমস্বরে বলি,__ 

'“ব্রজানন্দং পরমন্থবদং কেবলং জ্ঞানসুভিং 

» ছন্দাতীতং গগনসদূশং তত্রমস্াদি লক্ষ্যম্ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধাসাক্ষিভূতং 

ভ[বাতাতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি ॥ 





পরিশিষ্ঁ 

্রস্থিত্রয়ের কথা যত দূর বল! হইয়াছে, সাধনা সূচনার পক্ষে 
তোহা যথেষ্ট হইলেও আরও একটু বিশিষ্ট পরিচয় এ স্থলে 

দিতেছি । বিষয় অবলম্বনে তন্ময় হওয়া বা তাদাত্ম্যভাবে 
অগ্ঠায়িরপে থুষ্ষা ইহাই অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির 
সুংস্কার লাভই জীবের পক্ষে ভূতি। ভূতি অর্থে_হওয়া। 
উহাই এই সংস্কারগ্রন্থি বা রুদ্রগ্রন্থি। এইখানেই জীব সুপ্ত হয় 
__এইখানেই জীবের জগদননুভূতিলন্ সমস্ত বীজ সঞ্চিত থাকে ও 
এইখান হইতেই জীব স্বীয় মায়াময় বিষুগ্রন্থি ও কর্মময় অঙ্গ- 
্রন্থিতে ভোগময় ও কর্মময় হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হাদর়া- 

কাশের অন্থঃস্বরূপ বলিয়া এই রুত্রক্ষেত্রের বর্ণনা করা 
হইয়াছে । বস্তুতঃ হৃদয়ের এই অন্তঃক্ষেত্রই প্রাজ্জপুরুদ্ধ ঝ| ঈশ্বর 
এবং এই প্রান্ত পুরুষ হইতেই জীব নিত্য জাগ্রত হয় ও এই 
প্রাজ্ঞ পুরুষেই স্বৃপ্ত হয়। চগ্ডীতে শুস্ত-নিশুস্ত-বধ নার্মে দেবীর 
যে তৃতীয় চরিতের বর্ণনা! আছে, উহা! এই রুদ্রগ্রন্থিভেদেরই 

' কথ] অপৃষ্ঠ ও পুরুষকাররূপ গ্রন্থিশক্তির নাশের কথ!। 
্রন্ষগ্রন্থি--কর্মগ্রন্থি; বিষুগ্রন্থি--রাগগ্রন্থি এবং রুদ্র- 

্রন্থি_ _সংস্কারগ্রন্থি বা জ্ঞানগ্রন্থি। স্থৃতরাং মুক্তিও তিন ভাগে 

বিভক্ত বলিতে পারা যায়,--কর্ষ্মমুক্তি, রাগমুক্তি ও জ্ঞানুমুক্তি । 
সাধারণ জীব জগদনুভূতির দ্বারা এই ভিন গ্রন্থিতেই রে হয় 

এবং ভগবদনুভূতি বা আত্মান্নভূতি দ্বারা এই তিন গ্রন্থি 'ভেদ 
করে। বস্ততঃ পুনঃ পুনঃ মহান্ ঈশ্বরে বা মহন্তক্ষে সারপ্যু লান্ছ 



চি 

২৯৮ খাতন্তরা 

করিতে করিতে স্বীয় রুদররস্থ দর্শন যতক্ষণ না জীব কর্রিতে 
পারে, ততক্ষণ মুক্তি হইতে সে যে দুরে আঁছে, ইহাই বুঝিতে 

হয়। রুদ্রগ্রস্থি-ভেদ ভিন্ন সম্যক্ মুক্তি ঘটে না । আমি গ্রন্থি 
ভেদ সম্বন্ধে পরে বলিব। 

এই তিন এন্ছির ক্রিয়া এক কথার বলিতে" গেলে, বলিতে 

হয়_-জানা, পাওয়া ও হওয়া । ইহাই যথাক্রমে ভ্গ্রন্থি; খু 
গ্রন্থি ও কুদ্রগ্রন্থির ক্রিরা। জানিলেই পাওয়া হয়, পাইলেই 
হওয়া ভয়-_ইহাই অনুভূতিতত্বের স্ুল ও সংগ্ষিপ্ত বিজ্ঞান । 

সত্তা' করিয়া জান--সত্য করিয়াই পাবে; সত্য করিয়া লাভ 

কর--সতাই ভুমি তাহাই ভইবে। ত্রঙ্গগ্রন্থিতে সত্য বলির 

তাহাকে, ধারণা কর, প্রাণ- গ্রন্থিতে তাহাকে তুমি পাইতে 

থাকিবে; পণ দিয়া তাহাকে প্রাণমর কর-তুমিও মহাপ্রাণে 

পরিণত ক্ইবে। বন্ধন বা মুক্তি কেবল অনুবেদনের ফল, এ 
কথা কখন ভুলিও না। “অনুবিদ্ধ বিজানাতি” বলিয়া শ্রুতিতে 

ঘে “জানা”র কথা বলা আছে, সেই জানার মানেই এমন, 
জান|-যাহাতে জানা, পাওয়া ও হওরা যুগপৎ সঙ্বটিত, 

হয়। তানাটি শুধু ত্রক্মগ্রন্থিতে স্ুুলতঃ পর্যাবসিত না হইয়। 
যেন বিশেষভাবে কুদ্রগ্রন্থি পধান্ত অন্ুবেদিত করে- কুদ্র- 

হিত 8 গ্রন্থিসকল সে “জানা” ঘেন ভেদ করে। এই 

ভাবেঞ্ান, এই ভাবে পাও, এই ভাবে তুমি আত্মস্থ হও 

ইহাই খধির উপদেশ__ইহাই খবির উপদেশ। | 



-শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশশ্বীর প্রণীত 

পুস্তকাবলী 

৯। বেদাস্তদর্শন পূর্বভাগ--বদাস্তে নূতন আলোক । খধির 

সত্যদর্শন আবার ন্ধগতে প্রতিষ্টিত হইতে চলিল, বুঝি খধিধ্গ আবার 

ও রর প্রস্ভানরসময় একাত্মরসপ্রচুর একমাত্র পরমাত্মাই আছেন ও 

“তিনিই সাক্ষাত্ভাবে জগৎ কারণ ইভা ব্রদ্মবাদের গরতিপান্ বিষয় ও 

সিদ্ধান্ত। শুদ্ধ আত্মার এইরূপ ব্রহ্বত্ব প্রতিপাদন এই অপরাজিতা 

ভাষ্বের মূল কথা এবং ইহাই যে খ্বাষিযুগের প্রবঞ্ভিত ব্রহ্গবিদ্ঠা, ছা 

শ্রতিসমন্বয় দ্বার! এবং আচার্ধা শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য খণ্ডন দ্বারা এর. 

অপরাজিত! তাম্ের প্রকাশিত পূর্বভাগটিতে নিঃসংশয়রূপে প্রতিাদিত 
হইয়াছে। দর্শন জগতে ইচ্ছা সম্পূর্ণ নূতন আলোক। সং পর 
সহত্্ সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মিথ্যা ও বিষময় দৃষ্টি সংস্কার রচিত হইফুঁছিল, 
কর্মুকে সত্য গ্রতিপাদিত করিয়া সেই দৃষ্টিকে অপলোদিত রা ভীব 

বর্মপথে ব্রতী হইয়! সংসারেই অমুতলাত করিতে পারে, এই ভাষ্যে তাহার 

সন্ধান দেখান হইয়াছে। ইহা সতাধুগর সত্যধর্খব, ইহার গুচারে আবার ূ 

সতহগসথচিত হইয়াছে *-, **" '** ৩২ 

| এ কাপড়ে বাধাই « 

উত্তর ভাগ (যন্্স্ত) 

* ২। ঈশোপনিষতভ্ঞানকর্শের সমুচ্চ্ যে জীবনযাত্রায় খিষ্র্পদিই 

পথ ইহাই প্রতিপাদিত হষয়াটে। সত্য প্রতিষ্ঠাই পরম পরশ, 0 ধর্ম, 

ট মধুময় করে--আত্মাকে মধুময় করে, বীর্য দিয়া কর্করাস্ত 
বকে বীর মাধকে পরিণত করেন বীর্যাবলে ভার্ষ৷ ভাবের খকবণ 

চ:8) 



জ্ঞানের অপরিশেয় গভীর বেদান্তের ছুগীমগিরিবঙ্ষতেদ করিয়া ভাবের 
্সিশ্ধ অমুত শিঃশুন্দি্ | ইচা অপূর্ব 

৩। শিবের বুকে শ্বাা কেন? 

৪1 ম! আমার রাল কেন? 

৫। মায়ের খেলা 

বব ২য় ভাগ টা 

৬। দশমভাবিগ্ক। ( সচিত্র) 

৭) মুক্তি 

৮। বিজ্য়ভেরী ".. 

%&0 বৈজয়ন্তী তন্ত্রম্ (খতভ্তর] সারম্ ) 

** আদর্শ ব্রাহ্মণ (নাটক ) 

১১। নামের বল ( নাটক ) 

১৯ ॥*তী (নাটক )--যন্তস্থ রঃ 

১৩ ৫ উপসিঘারহস্ত ব। গীতার যৌগিক ব্যাথ্যা_ 
| ১ম ভাগে--১ম ও ২য় অধ্যায় 

প্র কাপড়ে বাধাই 

২য় ভাগে ৩য় ৪র্থ ৫ম ও৬ঠ অধ্যায় 

এ কাপড়ে বাধাই 

৩য় ভাগে--৭ম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় 

প্র কাপড়ে বাধাই 

টি ্থ 

উঞজনু্মুলু ললগল্ন জ্ক্ররোন্পাঞ্থ্যান্ি 
শ্রীগুরুমন্দির-_ 

৬৪নঞ কালী বন্দোপার্ধায় গলি. হ্বাওডা। 
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